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O Relatório de Sustentabilidade 2014
Desde 2008 que a AdP SGPS publica anualmente o seu relatório de sustentabilidade num balanço consolidado
de toda a atividade do Grupo, seguindo as diretrizes do Global Report Initiative - GRI.

Neste sétimo ano demos continuidade às edições anteriores, mantendo-se a estrutura de reporte, por simbioses,
de acordo com o posicionamento, princípios e compromissos assumidos em matéria de sustentabilidade pelo
Grupo AdP.

O relatório de sustentabilidade do Grupo AdP é publicado anualmente, sendo os anteriores parte integrante
do presente documento.

Âmbito
O Relatório reporta o desempenho de sustentabilidade entre janeiro e dezembro de 2014 e engloba todo o
universo do Grupo AdP, incluindo a holding e as 39 empresas detidas maioritariamente pela AdP SGPS. As
empresas Aquatec, AdP Timor Leste e AdP Imobiliária em 2014 não tiveram atividade (como tal, nos rácios
dos indicadores apenas foram consideradas 37 empresas).

A consolidação de dados foi efetuada com base nos indicadores definidos no “Manual de Indicadores de
Sustentabilidade” do Grupo, cujo conteúdo assenta no referencial do GRI e nos indicadores de desempenho
definidos pela entidade reguladora para o setor - ERSAR.

Nível de Classificação
O relatório foi elaborado segundo o guia do Global Reporting Initiative, com o nível de aplicação A,
autodeclarado. 

Este ano não demos continuidade à verificação por entidade externa atendendo aos condicionalismos impostos
em termos de redução de custos às empresas do Setor Empresarial do Estado. 
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Tendo por missão valorizar o ambiente natural e humano, a
sustentabilidade é um dos pressupostos da existência do Grupo
AdP, patente no compromisso de, através da prestação de serviços
públicos de abastecimento de água para consumo humano e de
tratamento de águas residuais, contribuir para a valorização do
ambiente e para o bem-estar e qualidade de vida das gerações
atuais e futuras. 

Na génese do Grupo AdP encontram-se os valores que têm
sempre orientado a atividade das suas empresas, designadamente
a preservação da água, como recurso estratégico essencial à vida,
a sustentabilidade na utilização dos recursos naturais, a melhoria
da qualidade ambiental e a promoção da equidade no acesso
aos serviços.

A relevância da nossa atividade está ainda patente no facto de a
água estar presente em todas as atividades económicas, constituindo
um alicerce importante da economia verde. 

Conscientes da elevada responsabilidade que nos está atribuída,
nomeadamente no que respeita à necessidade de garantir a todas
as populações a continuidade, universalidade, qualidade e
sustentabilidade na prestação destes serviços públicos essenciais,
procuramos garantir o reforço da eficiência técnica, económica e
financeira do nosso Grupo de forma a manter o rumo em direção
a um futuro mais confiante e mais sustentável. 

É precisamente neste contexto que se inscreve o processo de
reorganização das operações do Grupo AdP em Portugal
desenvolvido no último triénio e tendo por objetivo a criação de
condições para a prestação de serviços de qualidade a um preço
sustentável e sem comprometer a sua continuidade, universalidade,
qualidade e sustentabilidade.

No âmbito deste processo, no quadro da nova organização e
tendo em vista o alcance dos objetivos propostos, estão a ser
definidas metas específicas de sustentabilidade para o Grupo AdP,
as quais serão apresentadas às partes interessadas através dos
diversos canais de comunicação de que dispomos.

Além das diversas matérias e atividades relativas ao ano de 2014
relatadas neste documento merece especial relevo o reforço do
compromisso com os princípios do Global Compact, que
abrangem as áreas dos direitos humanos, das práticas laborais, da
proteção ambiental e os mecanismos anticorrupção. 

Finalmente, gostaria de realçar o facto de, no Relatório de
Sustentabilidade de 2014, continuarmos a seguir as diretrizes do
GRI – Global Report Initiative e os referenciais da ERSAR. 

“Tendo por missão valorizar
o ambiente natural e
humano, a sustentabilidade
é um dos pressupostos da
existência do Grupo AdP”

Afonso Lobato de Faria
Presidente do Conselho de Administração

Mensagem do Presidente
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Sustentabilidade...
na utilização dos recursos naturais e

preservação da água enquanto
recurso estratégico essencial à vida.

Equilíbrio...
e melhoria da 

qualidade ambiental.

Equidade...
no acesso aos 

serviços básicos.

Promoção do bem-estar...
através da melhoria da qualidade 

de vida das pessoas.

Missão

Conceber, construir, explorar e gerir sistemas de abastecimento de água, de
saneamento de águas residuais e de tratamento e valorização de resíduos
urbanos, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social
e ambiental, desenvolvendo um grupo empresarial português forte e de
elevada competência.

Visão

Ser um grupo empresarial de referência no setor do ambiente, de forma a
promover a universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço, a
sustentabilidade do setor e a proteção dos valores ambientais.

Valores

- Sustentabilidade na utilização de recursos naturais;
- Preservação da água enquanto recurso estratégico essencial à vida;
- Equilíbrio e melhoria da qualidade ambiental;
- Equidade no acesso aos serviços básicos;
- Bem-estar através da melhoria da qualidade de vida.

1. O Grupo Águas de Portugal
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551 milhões de m3

Águas residuais devolvidas ao meio hídrico

Grandes números

92% das Empresas

com certificação em Gestão Ambiental 
ISO 14001 

89% das Empresas

com certificação em Saúde, Higiene 
e Segurança no Trabalho OSHAS 18001

41% das Empresas

com certificação em Responsabilidade Social 
SA 8000

95% das Empresas

com certificação de Qualidade 
ISO 9001

792,8 milhões de euros

Volume de negócios
4.788 Colaboradores

no ativo

717.657 MWh

Energia consumida

504.507 MWh

Energia produzida

3,1 milhões de toneladas

Resíduos encaminhados para destino final

540 milhões de m3

Água captada
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92% das Empresas

com certificação em Gestão Ambiental 
ISO 14001 

89% das Empresas

com certificação em Saúde, Higiene 
e Segurança no Trabalho OSHAS 18001

41% das Empresas

com certificação em Responsabilidade Social 
SA 8000

95% das Empresas

com certificação de Qualidade 
ISO 9001

UNA-PD

- No ano de 2014, ao nível da atividade desenvolvida nas empresas gestoras dos sistemas, destacam-
-se a conclusão de algumas infraestruturas e a consequente entrada em fase de exploração e
início de abastecimento e prestação de serviços a vários subsistemas, a melhoria dos níveis de
atendimento e melhorias significativas da operacionalidade. Esta evolução e a qualidade do
desempenho associado são, aliás, igualmente confirmadas pela evolução dos indicadores nacionais
de qualidade da água para consumo humano, anualmente publicitados pela ERSAR. 

- Continuação dos trabalhos conducentes ao início do Sistema de Águas da Região do Noroeste,
respeitante à parceria das “baixas” em oito municípios no noroeste de Portugal Continental
(Amarante, Arouca, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Santo Tirso e Trofa) que deverá
arrancar em pleno no dia 1 de abril de 2015.

UNR
 
- Acompanhamento da empreitada da Unidade de TMB - Tratamento Mecânico e Biológico da

Amarsul, no Seixal, a qual entrou em funcionamento experimental e faseado no final do ano;

- Acompanhamento da Construção da Unidade de TM - Tratamento Mecânico em Portimão, da
empresa Algar;

1.1. Um olhar sobre o Grupo em 2014

Acompanhámos a reorganização do setor

Apostámos na Responsabilidade Empresarial

Alargámos o âmbito de atuação

Alavancámos a inovação

Apostámos na melhoria contínua

Potenciámos o desenvolvimento
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- Acompanhamento da empreitada de Beneficiação da Unidade TMB de São Brás de Alportel,
da empresa Algar, a qual entrou em funcionamento em julho de 2014;

- No âmbito da valorização energética do biogás de aterro, entrada em funcionamento das
unidades de produção de energia elétrica sediadas nos aterros sanitários de Vila Real, Boticas,
Guimarães e Santo Tirso da empresa Resinorte e de mais um grupo eletroprodutor na
empresa Suldouro; 

- Para destino final de RU tratados, continuação dos trabalhos de construção do novo aterro
sanitário do Gestal da empresa Suldouro, da célula 3 do aterro sanitário de Valença, explorado
pela Valorminho e início da empreitada de construção da célula C do aterro sanitário de Leiria,
explorado pela Valorlis;

- Acompanhamento e colaboração, pela EGF holding, sempre que para tal foi chamada, dos
diversos estudos e acompanhamento dos trabalhos em curso com vista à privatização da
empresa, em conformidade com as orientações do acionista AdP e do Programa do Governo;

- Continuidade do programa de levantamento e valorização de recursos humanos do Grupo
“Academia de Liderança - Valorizamos o seu futuro”, com o apoio da empresa Jason associates;

- Preparação e coordenação do Grupo, ao nível da informação e dos instrumentos de gestão,
para os novos desafios vindouros, nomeadamente os decorrentes do PERSU 2020, do Novo
Regulamento Tarifário, das Novas Bases de Concessão e da Reprivatização da EGF.

Energia

- Durante o ano de 2014 continuaram os trabalhos de reforço da estratégia preconizada para a
AdP Energias se assumir como veículo do Grupo AdP para o setor da energia, não só na área
das renováveis, maximizando o aproveitamento energético dos recursos endógenos do Grupo
AdP, quer procurando na racionalização dos consumos energéticos e redução ou compensação
das suas emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE) através da criação de um Plano Integrado
de Eficiência Energética (PIEE).

- Durante o segundo semestre de 2014 foram iniciados os trabalhos de campo que darão origens
a medidas de otimização dos consumos de energia no âmbito do Plano Integrado de Eficiência
Energética.

Internacional

O ano de 2014 fica marcado pela conclusão dos seguintes projetos de assistência técnica:

 - Projeto de Assistência Técnica à Direção de Abastecimento de Água e Saneamento da
Secretaria de Estado das Águas, Ministério de Energia e Águas (DNAAS), em parceria com as
empresas Ogimatech e Tese e financiado pela União Europeia;
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EPAL

Entre os principais investimentos concluídos no ano, destaca-se a Reabilitação e Remodelação da
Captação de Valada Tejo, que justificou a elaboração do primeiro Plano de Contingência do
Sistema de Abastecimento de Água da EPAL relativo à Fábrica de Vale da Pedra, aplicado durante
as obras de remodelação e que, pela sua enorme importância, merece registo. 

Procedeu-se à dissolução e liquidação da Sociedade Clube de Golfe das Amoreiras, S.A., que era
detida a 100% pela EPAL e se mantinha inativa há mais de 10 anos por impedimentos de natureza
legal e judicial.

Outro acontecimento marcante foi a realização em Lisboa do Congresso e Exposição Mundial
da Água da IWA, entre os dias 21 e 26 de setembro, o qual se revelou um enorme sucesso,
ultrapassando os números de congressistas, comunicações e expositores obtidos nos congressos
anteriores. A EPAL teve uma forte presença neste Congresso, não só enquanto entidade
organizadora, mas também através da intensa participação assegurada pelos seus trabalhadores
na apresentação de comunicações, sessões técnicas, posters e lançamento dos dois primeiros
livros técnicos originais na história de 146 anos da empresa. 

Regista-se ainda que, em resultado de uma iniciativa da EPAL, o congresso da IWA foi o primeiro
congresso sem água engarrafada, tendo sido instalados dispensadores de água da rede em toda
a área do evento, o que justificou o lançamento da nova garrafa Fill Forever, reutilizável e reciclável,
concebida na EPAL, para promover o consumo de água da torneira.

No que se refere aos negócios não core, como a comercialização do sistema informático de gestão
de clientes AQUAmatrix®, que detém cerca de 30% do mercado, destaca-se a implementação na
Águas do Noroeste, o prolongamento do contrato por 3 anos com os SMAS de Loures e o início
dos trabalhos relativos ao Upgrade Tecnológico da Solução Base do AQUAmatrix®. 

Deu-se continuidade à potenciação do WONE® - Water Optimization for Network Efficiency - para
a gestão de redes e a redução de perdas de água, envolvendo a prestação de serviços e a
disponibilização de software de apoio. Nesse âmbito, a EPAL assinou com a Empresa Pública das
Águas de Luanda um contrato de prestação de serviços, que visa a colaboração com a empresa
angolana para aumentar a eficiência da gestão de rede de abastecimento e reduzir as perdas de água. 

- Projeto de apoio à criação da empresa de água e saneamento do Caxito (província do Bengo,
Angola), com financiamento do Governo Angolano.

Ficou também marcado pela continuação dos seguintes projetos:

- Projeto de Assistência Técnica à Direção Nacional de Águas, no domínio da Análise de Projetos
e Estudos Complementares (APEC);

- Projeto de Assistência Técnica à Direção Nacional de Águas, no domínio da Análise de Projetos
e Supervisão de Obras (APSO);

- Projeto de assistência técnica à empresa Águas da Região de Maputo, Moçambique, para apoio
à gestão comercial, através do software Aquamatrix;

- Projeto de assistência técnica à construção da Estação de Tratamento de Águas de Matadi,
República Democrática do Congo, em consórcio com a empresa construtora Sousa Pedro, e
com financiamento do Banco Mundial.

E ainda pelo início do contrato de assistência técnica à Implementação do Plano Mestre de
Saneamento e Drenagem de Díli, a ser desenvolvido pela empresa AdP Timor Leste.
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No Waterbeep®, serviço inovador lançado no final de 2013, que disponibiliza informação sobre
o consumo real de água aos Clientes Diretos, permitindo-lhes acompanhar a sua evolução ao
longo do tempo e disponibilizando um serviço de emissão de alertas sempre que se observem
consumos fora do padrão, foi lançada uma nova modalidade - o WaterBeep® Premium. Durante
2014 foi ainda lançado o inovador conceito de consumo bi-horário de água, funcionalidade
associada às modalidades Pro e Premium do WaterBeep®. 

A EPAL apadrinhou a Foca BEEP que tem um papel ativo na divulgação das vantagens do serviço
Waterbeep® e do uso responsável da água junto do público juvenil.

Foi apresentada uma candidatura do Waterbeep® ao Green Project Awards a qual veio a obter,
no início de 2015, o 1º prémio na categoria produto/serviço inovador em prol do ambiente.

O WONE® e o WaterBeep® integraram o Smart Cities Portugal Roadmap apresentado a 13 e
14 de maio, em Amesterdão, no Smart City Event.

Lançamento do myAQUA®, que consiste numa aplicação gratuita, concebida pela EPAL, para
Smartphones, com o objetivo de facilitar aos nossos clientes a consulta, a gestão dos dados do
contrato de abastecimento e o acesso aos serviços da EPAL a qualquer hora do dia. 

Foi ainda finalizada a construção de uma máquina inovadora, Rolermeter, integralmente concebida
pelos trabalhadores da EPAL, para reparação de contadores de água, tendo-se procedido à venda
e entrega da primeira máquina a um fabricante de contadores de água.

No âmbito das alterações climáticas, destaca-se a conclusão com êxito dos projetos AdaptaClima
e Prepared. O Projeto AdaptaClima foi apresentado a 22 de outubro, em Bruxelas, aos estados
membros da União Europeia, no workshop "Promoting climate change adaptation, risk prevention
and management in the Water Sector", organizado pela JASPERS Networking Platform (gerida
pelo BEI - Banco Europeu de Investimento) em cooperação com a Comunidade Europeia (DG
Regio, DG Clima and DG Echo).

Afirmação da Academia das Águas Livres, enquanto entidade de referência para a promoção da
qualificação dos quadros da EPAL e de profissionais do setor da água e do ambiente.

No ano de 2014 continuaram a ser promovidos os Cursos de Provas de Água, tendo sido
realizadas várias edições para público em geral, colaboradores e para Deputados, Ambientalistas
e Jornalistas.

Em termos de sistemas de gestão, a EPAL obteve em 2014 a certificação do seu Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, segundo a norma OHSAS 18001:2007, cujo âmbito
abrange toda a Empresa.
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Conclusão do projeto e das obras de modernização do Museu da Água, o qual foi inaugurado
no dia 1 de outubro, Dia Nacional da Água.

Em parceria com o Museu Nacional do Azulejo e com a presença do Ministro do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia e do Secretário de Estado da Cultura, foi inaugurada em
18 de setembro, na Mãe d’Água das Amoreiras, a exposição “Água no Azulejo Português do
Século XVIII”.

Salientam-se também as diversas ações desencadeadas pela EPAL em termos de responsabilidade
social e o estabelecimento de importantes protocolos de cooperação, dos quais se destaca o
inovador protocolo de cooperação entre a EPAL e a Autoridade Nacional de Proteção Civil,
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e Guarda Nacional Republicana, que visa a
disponibilização de 12 pontos de água para combate a incêndios.



Índice Mensagem do Presidente 1. O Grupo Águas de Portugal 2. O Desempenho do Grupo 3. Anexos < 14 >

A resposta aos nossos compromissos em 2014
O ano de 2014 ficou marcado pelo início da operacionalidade da restruturação do Grupo
pressupondo, por isso, a definição de novos objetivos e metas a definir ao longo de 2015.

No Relatório de Sustentabilidade de 2014 está evidenciado o desempenho do Grupo face aos
objetivos que lhe foram propostos, nos capítulos: Em simbiose com o Ambiente, Em simbiose
com os acionistas, Em simbiose com os colaboradores e Em simbiose com a comunidade.

Contudo realçamos:
Certificação das empresas nos 4 normativos
- Gestão Ambiental
Em 2014, 92% das empresas encontram-se certificadas na norma referente a EN ISO 14001;
- Gestão da Qualidade
Em 2014, 95% das empresas encontram-se certificadas na norma referente a NP EN ISO 9001;
- Gestão de Higiene e Segurança no Trabalho
Em 2014, 89% das empresas encontram-se certificadas na norma referente a NP EN ISO 18001;
- Responsabilidade Social
Em 2014, 41% das empresas encontram-se certificadas na norma referente a SA 8000.

Produção de Energia Elétrica
Em 2014, a energia produzida através da queima de biogás foi de 211.857MWh/ano.

Cobertura dos Sistemas
- Abastecimento
Em 2014, a cobertura dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água foi de 93%;
- Saneamento
Em 2014, a cobertura dos sistemas multimunicipais de saneamento de águas residuais foi de 90%.

Implementar Planos de Segurança da Água
- 35,7% das empresas de abastecimento de água têm planos de segurança de água implementados.

Fornecedores
- 16 ações de sensibilização no âmbito da sustentabilidade.

Ética e Conduta
- Uniformização e implementação do código de conduta e ética em 100% das empresas do Grupo;
- Existência de uma comissão de ética do Grupo. 

• Águas do Douro e Paiva
• Águas do Mondego
• Águas do Noroeste
• Águas do Norte Alentejano
• Águas do Oeste
• Águas do Zêzere e Côa

Prémios em 2014
Grupo AdP reforça selos de qualidade do serviço 2014
A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos atribuiu pela segunda vez os selos
de “Qualidade exemplar da água para consumo humano”, que pretendem evidenciar as
entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de
avaliação regulatória, tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo
humano. A distinção aplicou-se àquelas entidades que, dentro de um universo que garante
98,2% de água segura, se distinguem pela excelência, estando neste grupo incluída a grande
maioria das empresas do Grupo AdP:

• Águas da Região de Aveiro
• Águas de Santo André
• Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
• Águas do Algarve
• Águas do Centro
• Águas do Centro Alentejo

Foi ainda atribuído o selo de “Qualidade do serviço de abastecimento público de água” à
Águas do Centro e Águas do Zêzere e Côa.

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos (ERSAR) e o Jornal Água&Ambiente, com a colaboração da Associação Portuguesa
de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), da Associação Portuguesa de Engenharia
Sanitária e Ambiental (APESB), da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) e
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

EPAL
Grande Prémio da APCE  – Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa 2014: a EPAL
conquistou 4 méritos. Os prémios distinguiram: “Intranet EPAL” - na categoria “Intranet” ; “Jornal
Águas Livres” - na categoria “Publicação Interna”; “Vamos dar o litro contra a fome” - na categoria
“Responsabilidade Social” e “Curso Prova de Águas” - na categoria “Surpreenda-nos”.

AdSA
Prémio de Excelência às melhores empresas do Alentejo.
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O Grupo AdP tem tido uma função estruturante no setor: As
suas atividades contribuem para a gestão dos recursos disponíveis
no País e para a concretização das políticas governamentais.

1.2. Perfil do Grupo

Criado em 1993, o Grupo AdP é um grupo empresarial de capitais exclusivamente públicos
tendo sido criado como instrumento para a prossecução de políticas públicas no domínio do
abastecimento de água, do saneamento de águas residuais e da gestão de resíduos urbanos. O
papel do Grupo nomeadamente, na prestação de serviços nas áreas de abastecimento de água,
saneamento de águas residuais e tratamento e valorização de resíduos através da implementação
das medidas definidas e previstas nos Planos Estratégicos Sectoriais (PEAASAR e PERSU) tem
sido fundamental na concretização dos Objetivos Nacionais no domínio do ambiente.

O Grupo AdP exerce maioritariamente atividades (prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água, saneamento de águas residuais e tratamento e valorização de resíduos)
que constituem serviços de interesse económico geral, indispensáveis ao bem-estar das
populações, ao desenvolvimento das atividades económicas e à proteção do meio ambiente.
Atualmente beneficia cerca de 8 milhões de habitantes e conta com 4.788 trabalhadores.

Objetivos operacionais previstos nos planos estratégicos sectoriais do País:

- Servir cerca de 95% da população com sistemas públicos de abastecimento
de água.

- Servir cerca de 90% da população com sistemas públicos de saneamento de
águas residuais urbanas.

- Implementar um novo modelo de gestão sustentado de resíduos para
reduzir a deposição em aterro e aumentar as recolhas seletivas de
embalagens e de resíduos urbanos biodegradáveis.
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Da criação do Grupo AdP aos dias de hoje

1993
Alteração legislativa no domínio da gestão de exploração dos sistemas de
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de recolha e
tratamento de resíduos sólidos urbanos; criação dos primeiros Sistemas
Multimunicipais; constituição da IPE – Águas de Portugal, SGPS, S.A. (IPE-AdP);
atribuição pelo Estado à EGF (constituída em 1947) do desenvolvimento dos
sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos urbanos, a par da AdP.

1994
Primeiro concurso público de concessões municipais.

1995
Constituição das empresas concessionárias dos Sistemas Multimunicipais
criados em 1993.

1996
Alargamento e intensificação da atividade da IPE-AdP, iniciando a constituição
de um grupo empresarial português – o Grupo Águas de Portugal.

1997
Publicação do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos I (PERSU I);
constituição da Aquapor para operação no mercado das concessões
municipais em parceria com os privados.

1998-1999
Criação de novos sistemas Multimunicipais (SMM); Internacionalização
nomeadamente, Moçambique, Cabo Verde e Brasil.

2000
Implementação de uma nova estrutura organizativa; Integração da EGF no
Grupo AdP; Fusão dos Sistemas Barlavento e Sotavento dando origem à Águas
do Algarve; Criação dos primeiros sistemas integrados (abastecimento e
saneamento); Publicação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e
Saneamento Águas Residuais 2000-2006 (PEAASAR); Balanço PERSU I; Início
da regulação pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos (atualmente
Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos); Diretiva n.º
2000/60/CE, estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão
sustentável das águas.

2002
Erradicação das lixeiras e alavancagem de outros negócios.

2005
Lei da Água (n.º 58/2005, 29 de dezembro), que estabelece o
enquadramento para a gestão das águas superficiais; Participação do Grupo
numa campanha de sensibilização para minimização dos efeitos da seca.

2006-2007
Alienação da Aquapor e de outras empresas em atividades complementares;
Publicação do PEAASAR II 2007-2013 e do PERSU II 2007-2016; Publicação
do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, regime jurídico de gestão de
resíduos.

2007
Publicação da Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e
Agroindustriais. 

2009-2010
Criação das primeiras parcerias Estado-Autarquias; Fusão e alargamento do
SMM - AdNW; Publicação do Decreto-lei nº 90/2009, de 9 de abril, que
estabelece o regime das parcerias entre o Estado e as autarquias locais, no
âmbito da exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento
público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de
resíduos.

2012-2014
Reorganização do Setor das Águas: Agregação de Sistemas; Harmonização
tarifária; Gestão integrada dos serviços; Autonomização da UN Resíduos.
PENSAAR 2020, PERSU 2020.
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Um Grupo presente 
de norte a sul do país.

Águas
- 2 empresas de abastecimento de água
- 6 empresas de saneamento de águas residuais
- 12 empresas de abastecimento de água  e saneamento

de águas residuais

Resíduos
- 11 empresas de gestão de resíduos

Holding e Instrumentais
- 9 empresas
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A AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. é a holding do Grupo sendo uma sociedade gestora de
participações sociais. Atualmente, o Grupo AdP integra 41 empresas, 39 das quais detidas
maioritariamente. Através da titularidade e gestão de uma carteira de participações em empresas
predominantemente concessionárias dos sistemas multimunicipais, tem por missão conceber,
construir, explorar e gerir sistemas de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais
e de tratamento e valorização de resíduos, num quadro de sustentabilidade económica, financeira,
técnica, social e ambiental.

O Grupo AdP consegue, assim, capitalizar as sinergias resultantes de uma gestão integrada dos
recursos. Dada a experiência e conhecimento adquiridos, o Grupo estrutura-se numa plataforma
comum, que fomenta o acesso concertado aos mercados, a integração dos recursos e a difusão
da experiência acumulada entre as participadas.
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A estrutura acionista da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. é composta, na sua totalidade, por
entidades públicas e, desde janeiro de 2013, tem a seguinte estrutura acionista: Parpública -
Participações Públicas, SGPS, S.A., com 81% e Parcaixa, SGPS, S.A., com 19%.

A função acionista está enquadrada na tutela do Ministério das Finanças e do Ministério do
Ambiente (MAOTE). O Ministro da Tutela sectorial do Ambiente tem, relativamente às entidades
gestoras de sistemas multimunicipais, “poderes de fiscalização, direção, autorização, aprovação e
suspensão de atos das mesmas”. A um nível superior, a tutela comunica orientações de gestão ao
conselho de administração da holding, que por sua vez, delega na comissão executiva a sua
operacionalização.   

Os objetivos do Grupo AdP são determinados pelas políticas governamentais para o setor, através
de orientações vertidas nos planos estratégicos aplicáveis às suas áreas de atuação, de orientações
gerais emanadas através de despacho ministerial e por orientações específicas dos acionistas.

A regulação das atividades desenvolvidas pelo Grupo AdP é exercida pela Entidade Reguladora
dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). A ERSAR orienta e fiscaliza a conceção, execução,
gestão e exploração dos sistemas, bem como a atividade das respetivas entidades gestoras, e
assegura a regulação dos respetivos setores e o equilíbrio entre a sustentabilidade económica
dos sistemas e a qualidade dos serviços prestados, de modo a salvaguardar os interesses e direitos
dos cidadãos na prestação de bens e serviços essenciais.

Parpública, SGPS, S.A. 81%

Parcaixa, SGPS, S.A. 19%

A ERSAR monitoriza e a avalia a qualidade de serviço prestado, através de um conjunto de
indicadores, efetuando um exercício de benchmark entre as várias entidades gestoras dos setores
das águas e dos resíduos, publicando anualmente os resultados. Desde 2004, altura em que a
ERSAR iniciou a avaliação da qualidade de serviço, publicada no Relatório Anual do Setor de
Águas e Resíduos em Portugal, que as empresas do Grupo têm apresentado uma avaliação
positiva da qualidade serviço e com evoluções favoráveis. Em 2014 foi criado um novo modelo
regulatório para o setor.

A APA - Agência Portuguesa do Ambiente acompanha a regulação ambiental a que as entidades
gestoras dos serviços de água e resíduos urbanos do Grupo AdP estão sujeitos.
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1.3. A estratégia

No ano de 2014, o Grupo AdP continuou a desenvolver as suas atividades de serviço público, num contexto
de restrições impostas ao Setor Empresarial do Estado, contudo prosseguiu o seu caminho, adaptando os seus
processos internos por forma a não comprometer o respeito dos princípios de universalidade no acesso à água,
de qualidade de serviço e de eficiência e equidade de preços.

Ainda ao longo de 2014, e no seguimento das alterações legislativas ocorridas no ano de 2013, foram aprovadas
um conjunto de iniciativas legislativas, com impacto direto no âmbito e atividade do Grupo AdP e concretizado
um conjunto de medidas estruturantes no âmbito da reestruturação do setor:

- Lei n.º10/2014, de 6 de março, que aprova os novos estatutos Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos (ERSAR), que a transformam numa entidade reguladora na acessão da definida pela Lei
67/2013, de 28 de agosto, lei-quadro das entidades reguladoras; 

- Lei n.º 12/2014, de 6 de março, que aprova a fatura detalhada para os serviços de águas e resíduos, que
procede à segunda alteração do DL 194/2009, de 20 de agosto, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º
114/2014, de 21 de julho e pelas orientações da ERSAR relativamente ao conteúdo das faturas;

- Decreto-Lei n.º 45/2014, de 20 de março, que aprova o processo de reprivatização da Empresa Geral do
Fomento, S.A.;

- Regulamento tarifário para os serviços de gestão de resíduos, Deliberação n.º 928/2014 da ERSAR,
homologada pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia e publicada em
Diário da República, 2.ª série, em 15 de abril;

- Foram concluídos os trabalhos de elaboração dos novos planos estratégicos para os serviços urbanos de
águas, PENSAAR 2020 – Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de
águas residuais, e para os serviços de gestão de resíduos, PERSU 2020 – Plano estratégico de resíduos
sólidos urbanos, que definem as metas e objetivos do Estado para cada um dos setores. 

Foi ainda criado um novo quadro regulatório, focado na melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços,
através do reforço os estatutos da entidade reguladora e da criação de um regulamento tarifário que
consubstancie o novo modelo regulatório para o setor, da implementação da fatura detalhada. Em dezembro
de 2014, a ERSAR apresentou ao seu Conselho Consultivo, uma primeira proposta de regulamento tarifário
para o setor das águas.

Critério 1: Aspetos chave da estratégia de
sustentabilidade em consonância com os
princípios do Global Compact.

Critério 2: Processos de tomada de decisão
eficazes e sistemas de governança para a
sustentabilidade corporativa.

Critério 3: Compromissos com os principais
stakeholders.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Estratégia, 
Governance e 
Compromisso

“A sustentabilidade no Grupo AdP 
é um valor central, uma opção estratégica”
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Procederam-se aos estudos tendentes à reorganização do setor de titularidade Estatal -
materializada na reestruturação territorial e corporativa do Grupo AdP tendo em vista a
obtenção de ganhos de eficiência, tendo esta estratégia integrada de reestruturação do setor
das águas, sido apresentada pelo senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento do
Território e da Energia, em outubro de 2014.

Na área dos resíduos, foi iniciado o processo de reprivatização da EGF, com a publicação do
Decreto-Lei n.º 45/2014, de 20 de março e da Resolução de Conselho de Ministros n.º
30/2014, de 8 de abril. O vencedor foi escolhido por decisão do Conselho de Ministro, em
18 de setembro, conforme Resolução de Conselho de Ministros n.º 55-B/2014. Na sequência
desta decisão do Governo, em novembro de 2014, procedeu-se à assinatura do contrato de
compra e venda da participação da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. no capital social da
Empresa Geral do Fomento, S.A., ao agrupamento SUMA, processo relativamente ao qual
aguarda-se pronúncia da Autoridade da Concorrência.

Estas ações condicionam de forma determinante o Grupo, enquanto ator
predominante.

As orientações estratégicas específicas para o mandato 2012-2014 da AdP - Águas de Portugal,
SGPS, S.A., enquanto instrumento empresarial para a prossecução de políticas públicas e dos
objetivos nacionais no domínio do ambiente são:

- Assegurar a prossecução das políticas sectoriais que enquadram a sua atividade e a criação
de valor acionista, com especial enfoque para uma prudencial gestão do risco e mobilização
de recursos financeiros;

- Promover a racionalização dos investimentos necessários à prestação dos serviços, com enfoque
no dimensionamento adequado das novas infraestruturas e na conservação das já existentes;

- Reorganizar o setor do abastecimento de água e saneamento de águas residuais, com
prioridade para a sustentabilidade económico-financeira das operações nestes domínios e
para a melhoria da eficiência na prestação dos serviços;

- Prosseguir a promoção da eficiência, reforçando o agrupamento de sistemas e promovendo
soluções integradas para gestão do ciclo urbano da água; 

- Promover as condições para a participação de entidades privadas na gestão dos sistemas;

- Prosseguir a identificação de soluções que promovam a resolução do défice tarifário, numa
ótica de sustentabilidade;

- Autonomizar a unidade de negócios dos resíduos do Grupo AdP e implementar as medidas
necessárias à sua abertura ao setor privado;

- Contribuir para o desenvolvimento sustentável, desenvolvendo as soluções de
aproveitamento dos ativos e recursos endógenos, de racionalização de consumos
energéticos e de redução ou compensação de emissões;

- Capitalizar as competências e capacidades disponíveis no Grupo, contribuindo para a
implementação de projetos nos mercados internacionais;

- Promover o desenvolvimento de uma estratégia integrada de I&D, em consonância com
os objetivos nacionais para este domínio; 

- Dar continuidade a outros projetos que venham a ser considerados relevantes, de acordo
com orientações expressas pela tutela sectorial.

Linhas orientadoras do programa do Governo para a reestruturação
do setor das águas e resíduos:

- Reorganizar o setor do abastecimento de água e saneamento de águas
residuais, com prioridade para a sua sustentabilidade económico-financeira;

- Prosseguir a identificação e resolução do défice tarifário, a revisão do
sistema de tarifas, a abertura à participação de entidades públicas estatais
ou municipais (bem como de entidades privadas na gestão do sistema), a
promoção da eficiência, a integração vertical e o agrupamento de sistemas
exigentes, a adequada manutenção de redes e equipamentos antigos e a
prevenção da construção de capacidade desnecessária;

- Autonomizar o subsetor dos resíduos no seio do Grupo Águas de Portugal
e implementar as medidas necessárias à sua abertura ao setor privado.
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No âmbito da reestruturação com vista à sustentabilidade do Grupo AdP, e
por forma a dar cumprimento às orientações estratégicas específicas durante
o ano de 2014 destacam-se:

O prosseguimento dos trabalhos no âmbito da reestruturação do setor de água e saneamento
preconizada pelo Governo Português, nomeadamente o aprofundamento do plano de
reorganização territorial do Grupo Águas de Portugal privilegiando um modelo de gestão e
organização que contribua para ganhos de eficiência e redução de custos (com especial relevância
para a questão da escala). As atividades desenvolvidas no âmbito da UNA-PD focaram-se em
especial na agregação dos sistemas multimunicipais em “alta”, mas tiveram também expressão
no que respeita à integração “alta-baixa”.

Os principais objetivos da reestruturação do setor em Portugal são garantir a sustentabilidade
económico-financeira do setor, através da adoção do princípio de “full-cost recovery” com vista
à sustentabilidade económico-financeira das operações, a viabilização dos investimentos
necessários no setor e a definição de um plano de resolução dos défices tarifários, bem como
a criação de setores socialmente mais justos e equilibrados, por via do respeito pelos princípios
do serviço universal e por via da convergência tarifária para intervalos de valores equilibrados
e tendo em conta critérios socioeconómicos (e.g. assimetrias de poder de compra entre
diferentes localidades ou escalões de rendimento).

Igualmente de salientar que o conceito de agregação territorial constitui o fulcro do modelo
adotado e vale igualmente para os sistemas em “alta” e para os sistemas em “baixa”. No
primeiro caso, está em causa a agregação de entidades gestoras de sistemas em “alta” para
captar ganhos de eficiência operacional através de economias de escala (agregação geográfica)
e de gama (abastecimento e saneamento), permitindo uma uniformização de tarifas em “alta”
em cada região, do litoral ao interior. O segundo caso centra-se na promoção da gestão
integrada do ciclo urbano da água, incluindo abastecimento e saneamento em “alta” e em
“baixa” para fomentar as economias de processo e gerar maior eficiência técnica, com
impacto direto e imediato no combate às perdas de água e nas infiltrações.

No que respeita à agregação em “alta”, prosseguiram os trabalhos destinados à criação de
três grandes sistemas a nível nacional anteriormente definidos e resultantes da junção de
sistemas em “alta” atualmente existentes e geridos por empresas participadas do Grupo AdP.
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Sistema do Norte – agrupando os sistemas atualmente geridos pela Águas do Noroeste e Águas de Trás-os-
-Montes e Alto Douro (abastecimento e saneamento), pela Águas do Douro e Paiva (abastecimento) e Simdouro
(saneamento) para servir cerca de 2,6 milhões de habitantes no abastecimento e 1,6 milhões no saneamento.

Sistema do Centro Litoral – sistemas geridos pela Simria e Simlis (saneamento) e Águas do Mondego
(abastecimento e saneamento) servindo 0,4 milhões de habitantes no abastecimento e 1,6 milhões no
saneamento.

Sistema de Lisboa e Vale do Tejo – sistemas geridos pela Águas do Zêzere e Côa, Águas do Centro, Águas do
Oeste, Águas do Norte Alentejano e Águas do Centro Alentejo (abastecimento e saneamento) e Sanest, Simtejo
e Simarsul (saneamento) servindo 1,1 milhões de habitantes no abastecimento e 3,3 milhões no saneamento, a
que se associará o sistema de abastecimento da EPAL (mais 2,5 milhões de habitantes).

Em 2014, foi dada prioridade ao desenvolvimento e conclusão dos processos de agregação
dos sistemas multimunicipais.

No âmbito dos trabalhos relativos à agregação de sistemas municipais e integração nas entidades gestoras dos
sistemas multimunicipais, onde se registou uma atividade pouco intensa, das diligências desenvolvidas em várias
regiões resultou uma evolução positiva em duas, havendo expetativas de desenvolvimento em 2015,
nomeadamente com a apreciação pelos órgãos competentes destas duas propostas e também o início do
processo de alargamento de outras parcerias.

Nos capítulos de desempenho “Em Simbiose com o Ambiente”, “Em Simbiose com os Acionistas e Colaboradores” e
“Em Simbiose com a Comunidade” está evidenciado o desempenho do Grupo face aos objetivos que lhe foram propostos.
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Critério 4: Ações tomadas em prol dos objetivos
e metas mais além da UN.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Objetivos e metas

Preparar o novo modelo
regulatório da EPAL, que servirá
de contraponto ao novo modelo
regulatório no setor das águas

Garantir 
a sustentabilidade 

do Grupo AdPDesafios a superar 
e novas oportunidades

Aumento da eficiência dos processos
internos e adoção das melhores

práticas gestão

Preparar as
Empresas do Grupo

para o novo LO
ERSAR

Concluir os investimentos 
inseridos no Plano 

de Atividade 
e de Investimentos 

do Grupo AdP

Os anos de 2013 e 2014, como referido, foram marcados pelo início da restruturação do Grupo o que como se deixa antever pressupõe novos compromissos e metas para o Grupo a partir de
2014/2015. Em 2014 optámos por manter e responder pelos compromissos já assumidos anteriormente.

Na concretização da sua estratégia de negócio, o Grupo AdP também em 2014 se deparou com diversos desafios, encarados como novas oportunidades, nomeadamente:

“Sustentamos a nossa atividade num
compromisso com a melhoria do

capital natural e humano.”



Ambiente

Comunidade Acionistas 
e Colaboradores 
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1.4. O caminho da sustentabilidade

A sustentabilidade no Grupo AdP é parte integrante da sua estratégia, porquanto sustenta a sua
atuação num compromisso com a melhoria do capital natural e humano e em benefício das
populações atuais e das gerações futuras.

Para o Grupo AdP a sustentabilidade é um valor central, uma opção estratégica de elevadíssima
relevância para a concretização do grande desafio que constitui a garantia de universalidade e de
continuidade dos serviços prestados. 

As áreas de atividades do Grupo AdP estão a montante e a jusante de todas as restantes
atividades económicas, no início e fim de todas as cadeias de valor. O envolvimento do Grupo na
economia portuguesa é fundamental para a construção da green economy.

As partes interessadas são o coração de uma estratégia de sustentabilidade. O seu sucesso
depende do envolvimento das empresas com a sociedade, integrando as suas necessidades e
expectativas. Associado à sustentabilidade surge o conceito de simbiose dar e receber sinergias.
Respondendo à questão “Para quem a sustentabilidade nas empresas?” para todos. Para os seus
colaboradores, para os seus clientes, para os seus acionistas, para toda a sociedade com quem o
Grupo direta ou indiretamente se relaciona e para os que, direta ou indiretamente beneficiam
destas simbioses. A sustentabilidade pretende chegar aos grupos de voz ativa, pessoas, grupos e
organizações, bem como às partes interessadas sem voz, o ambiente e as gerações futuras. A
sustentabilidade passa as fronteiras nacionais tendo impacto à escala mundial.

Pela sua dimensão e peso na economia nacional, pelos seus impactos ambientais e sociais, o Grupo
AdP assume a sua responsabilidade no cumprimento dos objetivos da Estratégia Nacional de
Desenvolvimento Sustentável (ENDS).

Em 2008, o Grupo AdP definiu, de forma organizada, a estratégia e a tática que o levam a ser
um ator principal no palco da sustentabilidade, onde traçamos o caminho e definimos objetivos
e metas ambiciosos ao nível da sustentabilidade. A estratégia de sustentabilidade do Grupo resulta
da análise das orientações de gestão e da estratégia de negócio, da reflexão sobre as expectativas
dos stakeholders e da consolidação das melhores práticas existentes. 

Em 2015 serão revistos os objetivos e metas.

A resposta aos nossos princípios e compromissos em 2014 estão reportados no capítulo
Desempenho do Grupo.

A base da nossa estratégia assenta no conceito de simbioses e para cada uma assumimos os
nossos princípios e compromissos. Acreditamos que a sustentabilidade se consegue criando
simbioses com os acionistas e colaboradores, com as demais partes interessadas e com o
ambiente, com quem tem uma relação de estreita interdependência.

Simbiose é uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais

organismos vivos de espécies diferentes. Na relação simbiótica, os

organismos agem ativamente em conjunto para proveito mútuo.



Estratégia de 
Sustentabilidade 

Grupo AdP

Estratégia de 
Stakeholders

Orientações 
de gestão

Dow Jones Sustainability 
Index Modelo SAM

Análise SWOT 
dos desafios

Melhores práticas
Benchmarking

Os desafios identificados

I. Criação de Valor

II. Comunidade

III. Ambiente: 
prevenção dos 

impactos 
e valorização dos

recursos

IV. Alterações 
Climatéricas
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Os inputs da estratégia

Operacionalizar a estratégia, integrando as
melhores práticas de sustentabilidade, é o

grande compromisso do Grupo AdP.
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Desafios
•Prevenção dos impactes ambientais;
•Gestão e valorização dos recursos;
•Adoção das melhores práticas disponíveis; 
•Inovação e desenvolvimento tecnológico;
•Educação e sensibilização ambiental;
•Gestão dos riscos relacionados com as alterações climáticas;
•Potenciar a utilização e produção de energias renováveis;
•Introdução de medidas de redução e compensação de emissões de GEE.

Conservação e Valorização dos Recursos:

•Promover a gestão e a valorização dos recursos; 
•Implementar medidas de monitorização e controlo;
•Aumentar a valorização dos resíduos e dos subprodutos provenientes dos processos de tratamento;
•Aumentar a ecoeficiência das instalações.

Combate às alterações climáticas: 

•Aproveitar o potencial energético das instalações;
•Aproveitar os resíduos e seus subprodutos como fontes de energia renovável;
•Aumentar a eficiência energética reduzindo/compensando emissões.

Proteção da Natureza e da Biodiversidade: 

•Requalificar o ambiente, valorizar a paisagem e proteger a biodiversidade.

Princípios e Compromissos

As Simbioses

Em Simbiose com o Ambiente
Contribuir para a proteção do ambiente, conciliando os ciclos urbanos com os ciclos da natureza,
gerindo e valorizando os recursos, integrando as melhores práticas e potenciando novas atividades.
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Desafios
• Criação do valor para os acionistas e partes interessadas;
• Cumprimento das orientações e objetivos previstos nas estratégias sectoriais;
• Desenvolvimento de novas atividades.

Conservação e Valorização dos Recursos:

• Promover a adoção de um modelo de gestão suscetível de criar um Grupo empresarial
de referência no setor do ambiente;

• Promover a credibilidade e a transparência dos modelos de gestão, aproximando-os dos
requisitos exigidos às empresas cotadas em bolsa;

• Promover a eficiência técnica, financeira e económica dos sistemas, assegurando a
manutenção das infraestruturas em exploração e valores mínimos garantidos de retorno
do investimento acionista;

• Promover economias de escala;
• Criar novas áreas de negócios subsidiários e complementares.

Princípios e Compromissos

Em Simbiose com os Acionistas
Garantir a sustentabilidade económica do Grupo e a criação de valor para os acionistas e demais
partes interessadas, assegurando o desenvolvimento do negócio e cumprindo as metas traçadas.
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Desafios
• A qualificação e valorização dos recursos humanos;
• Promoção da saúde e segurança no trabalho.

Valorizar a Relação com os Colaboradores:

• Garantir a igualdade de oportunidades;
• Motivar e reconhecer o bom desempenho dos colaboradores;
• Melhorar os canais de comunicação interna;
• Desenvolver o conhecimento e o potencial dos colaboradores disponibilizando a formação necessária;
• Reduzir os riscos a que os colaboradores estão sujeitos no ambiente de trabalho.

Princípios e Compromissos

Em Simbiose com os Colaboradores
Considerar o capital humano como fator dinamizador do sucesso e decisivo para a contínua excelência
do serviço, tendo como principais desafios a igualdade de oportunidades, a avaliação de desempenho,
a formação, o desenvolvimento de competências e a higiene, saúde e segurança no trabalho.
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Desafios
• Prestação de um serviço público de abastecimento de água, saneamento e tratamento de

resíduos sólidos urbanos, universal e contínuo, a tarifas socialmente aceitáveis e com níveis
de qualidade de serviço adequados.

Qualidade de Serviço:

• Alargar e criar parcerias com os municípios e outras entidades;
• Aumentar o nível de cobertura e atendimento;
• Aumentar a fiabilidade e qualidade do serviço prestado.

Relação com as Partes Interessadas:

• Promover uma aproximação crescente à comunidade;
• Contribuir para a dinamização do tecido empresarial regional e do emprego local;
• Investir na relação com os fornecedores.

Dinamizar a Investigação & Desenvolvimento:

• Utilizar as melhores tecnologias disponíveis;
• Criar parcerias em cooperação com os meios académicos e empresarial, com vista à

promoção do I&D, e colaborar em projetos de demonstração tecnológica;
• Apostar na inovação como fator de promoção da competitividade e sustentabilidade;
• Potenciar a partilha de conhecimento e a transferência de tecnologia.

Princípios e Compromissos

Em Simbiose com a Comunidade
Garantir um serviço público cada vez mais abrangente e de qualidade elevada, investindo na relação
com os stakeholders, com as comunidades locais e com os fornecedores, apostando na investigação.

2. O Desempenho do Grupo
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O Grupo AdP tem feito um trabalho forte no aprofundamento da governance pela
sustentabilidade, da capacitação e envolvimento interno através dos focal points e da gestão do
desempenho (através da monitorização dos indicadores de sustentabilidade em todo o Grupo).

Desde 2008, os Relatórios de Sustentabilidade do Grupo, publicados anualmente, têm
apresentado o desempenho e as boas práticas associadas a cada um dos compromissos a que
nos propusemos.  

Foi feito um esforço de consolidação ao longo dos anos, verificado em 2009 e 2010 por entidade
externa mas face às contenções de custos nestes últimos anos não fizemos a verificação dos
mesmos. Às boas práticas das participadas soma-se uma visão de Grupo, o que potencia as
sinergias internas e estabelece um posicionamento forte a nível externo.

Cumprimos 
os nossos compromissos
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Destacamos em 2014, a prossecução da política de desenvolvimento e melhoria contínua
dos processos, no sentido da prestação de um serviço público de qualidade e da
diversificação numa ótica de aumento da eficiência, para a qual contribuem fortemente
as certificações dos sistemas de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade
Social, numa lógica de transparência e credibilidade. Em 2014, 95% das empresas do
Grupo garantiram a sua certificação na ISO 9001, 92% na ISO 14001, 89% na OHSAS
18001 e 41% na SA 8000.

Releva-se ainda a adesão do Grupo, em setembro de 2014, ao Compromisso de Portugal
com o Crescimento Verde, uma iniciativa lançada pelo Governo com o objetivo de
promover um futuro sustentável através da compatibilização de um crescimento económico
com a responsabilidade ambiental, a justiça social e a qualidade de vida das populações. 

Ao nível da Responsabilidade Social, o Grupo manteve a aposta em políticas corporativas,
nomeadamente dando continuidade ao programa de atribuição de bolsas de estudo com
vista a contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem dos filhos dos seus
colaboradores. Em 2014, foram atribuídas 20 bolsas de estudo de ensino superior no
valor de 1.200 euros (mais 10 do que o ano anterior) e pela primeira vez, 14 bolsas
destinadas à educação especial no valor de 1.000 euros. 

Também no âmbito do Programa de Voluntariado do Grupo, foram protagonizadas algumas iniciativas,
sendo de destacar a campanha “Gota a gota alegramos no Natal” que consistiu na recolha de alimentos,
bens de higiene pessoal e brinquedos destinados a famílias carenciadas. As ofertas, que destacaram o
espírito de partilha dos colaboradores da AdP, tornaram possível que o Natal de 28 famílias, cerca de
140 pessoas, referenciadas pela Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura tivesse
um brilho diferente.

A destacar, igualmente, o reforço do compromisso com os princípios do Global Compact, que abrangem
as áreas dos direitos humanos, das práticas laborais, da proteção ambiental e os mecanismos
anticorrupção. A Direção de Sustentabilidade e Responsabilidade Social colaborou com a rede
portuguesa no desenvolvimento de um guia para auxílio dos membros da rede na elaboração dos
relatórios de progresso face ao cumprimento dos princípios do Global Compact nas suas organizações.
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A Águas de Portugal aderiu ao “United Nations Global Compact” (UNGC) em 16/08/2010, fazendo atualmente
parte da rede local GCNP. A iniciativa de cidadania empresarial, lançada pelas Nações Unidas em 2000, reúne partes
interessadas, baseada em princípios aceites universalmente: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração
da Organização Internacional do Trabalho relativa aos princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, Declaração
do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento.

Com esta adesão comprometemo-nos, além de uma participação ativa em prol do Desenvolvimento Sustentável,
a respeitar os dez Princípios deste Pacto Global, que envolvem os Direitos Humanos e do Trabalho, Proteção do
Ambiente e Mecanismos Anticorrupção.

Em 2014 continuámos a evidenciar de forma transparente o compromisso que assumimos. 

No âmbito da rede GCNP Global Compact Network Portugal fizemos parte do grupo de trabalho GT COP, que
elaborou o guia Communication on Progress (COP) – Guia Prático.

Os benefícios desta adesão para o Grupo Águas de Portugal são:

- Mostrar liderança nos assuntos da responsabilidade social empresarial;

- Desenvolver soluções práticas para a resolução de problemas relacionados com a globalização, desenvolvimento
sustentável, responsabilidade social empresarial, e na sua envolvente com os seus diferentes stakeholders;

- Ter uma atitude proativa na gestão do risco na resolução dos pontos mais críticos;

- Colaborar com as Nações Unidas no alcance e a transmissão destes objetivos junto dos governos, tecido
empresarial, sociedade civil e outros stakeholders;

- Promover as boas práticas e a aprendizagem;

- Ter acesso ao conhecimento vasto das Nações Unidas nos assuntos relacionados com o desenvolvimento;

- Melhorar a gestão da empresa/ marca, a produtividade e motivação dos colaboradores assim como aumentar a
eficiência no desempenho operacional.

A adesão ao Global Compact Initiative, lançada
pelas Nações Unidas, com o objetivo de alinhar as
estratégias e políticas empresariais e da sociedade
civil com dez princípios universais que envolvem os
Direitos Humanos e do Trabalho, Proteção do
Ambiente e Mecanismos Anticorrupção e integra
mais de 8 mil organizações de cerca de 135 países.
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Direitos Humanos

Princípio 1
• As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos, reconhecidos

internacionalmente;

Princípio 2
• Garantir a sua não participação em violações dos direitos humanos.

Práticas Laborais

Princípio 3
• As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo à

negociação coletiva;

Princípio 4
• A abolição de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório;

Princípio 5
• Abolição efetiva do trabalho infantil;

Princípio 6
• Eliminação da discriminação no emprego.

Proteção Ambiental

Princípio 7
• As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

Princípio 8
• Realizar iniciativas para promover a responsabilidade ambiental;

Princípio 9
• Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias amigas do ambiente.

Anticorrupção

Princípio 10
• As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão

e suborno.

Ao tornarmo-nos membro
assumimos o compromisso de que

as estratégias e políticas
empresariais respeitam

integralmente os princípios.
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1.5. O modelo de governo

Para garantir o desenvolvimento sustentável, o Grupo conta com um modelo de governo
robusto, baseado na ética e transparência, com respeito integral pelos Princípios do Bom Governo
das empresas do Setor Empresarial do Estado e numa estratégia empresarial que vai de encontro
às necessidades nacionais garantindo a sustentabilidade das operações, a eficiência e qualidade
dos serviços e a criação de valor.

O governance do Grupo AdP assenta: 

1. Na implementação de uma filosofia de gestão profissionalizada, baseada nas competências
adequadas e no incremento da capacidade produtiva segundo os mais exigentes parâmetros
de qualidade, em prol do cumprimento da sua missão;

2. Na adoção das melhores práticas de gestão, segundo os Princípios de Bom Governo das
empresas do Setor Empresarial do Estado; 

3. No desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada para a excelência do
desempenho, através da utilização de um conjunto de práticas empresariais de referência, que
possibilitem à empresa o sucesso no caminho da procura da sustentabilidade empresarial,
assente, fundamentalmente, numa filosofia de gestão que contemple as dimensões económica,
ambiental, social e ética.

“A AdP coloca como um dos objetivos centrais
da sua estratégia assegurar a excelência na sua
gestão alinhada com as melhores práticas de
sustentabilidade” 
in RS 2011
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Mesa da Assembleia-Geral
Presidente Ana Cristina de Menezes Pereira Paes Sequeira Rodrigues
Vice-Presidente Maria Fernanda Joanaz Martins
Secretário Manuel Bruno Rossi Ruano Gouveia Pereira

Secretário da Sociedade
Efetivo Ana Cristina Rebelo Pereira
Suplente Ricardo Cortes Ribeiro

Auditor Externo
Ernst & Young Audit & Associados SROC, S.A.

Em 2014, o Conselho de Administração da AdP SGPS reuniu sete vezes e a Comissão Executiva
46 vezes. 

A gestão das empresas participadas do Grupo AdP é assegurada por um Conselho de
Administração (CA), cujos presidentes e membros são eleitos em Assembleia-Geral (AG). Cabe
também à AG eleger um Conselho Fiscal e um Revisor Oficial de Contas, que garantam a
fiscalização da empresa. A composição dos CA prevê a distinção entre administradores executivos
e não executivos. 

Em 2014, os Conselhos de Administração das empresas participadas reuniram em média 15vezes/
ano e as Comissões Executivas 35 vezes/ ano. 

As empresas do Grupo AdP pertencentes ao Setor Empresarial do Estado,
seguem uma estrutura de gestão em conformidade com o Decreto-Lei
n.º558/99, de 17 de dezembro, com as alterações decorrentes do Decreto-Lei
n.º300/2007, de 23 de agosto, e com o Estatuto do Gestor Público, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º71/2007, de 27 de março.

1.5.1. Órgãos sociais

Conselho de Administração 
O Conselho de Administração da holding do Grupo AdP (AdP SGPS) é atualmente composto
por seis administradores (cinco executivos e um não executivo). Por deliberação da Assembleia-
-Geral de 2 de fevereiro de 2013, dos quais um presidente e os restantes vogais. A gestão
corrente foi delegada na Comissão Executiva composta apenas por administradores executivos
– um presidente e quatro vogais.

Conselho de Administração para o triénio 2013/2014
Presidente Afonso José Marçal Grilo Lobato de Faria 
Vogal Álvaro António Magalhães Ferrão de Castello-Branco
Vogal Gonçalo Ayala Martins Barata
Vogal Manuel Joaquim Barata Frexes
Vogal Manuel Maria Pereira Fernandes Thomaz
Vogal José Manuel Barros, por indicação das acionistas Parpública, SGPS, S.A. e Parcaixa, SGPS, S.A.

Comissão Executiva
Presidente Afonso José Marçal Grilo Lobato de Faria 
Vogal Álvaro António Magalhães Ferrão de Castello-Branco
Vogal Gonçalo Ayala Martins Barata
Vogal Manuel Joaquim Barata Frexes
Vogal Manuel Maria Pereira Fernandes Thomaz

A fiscalização da sociedade é assegurada por um Conselho Fiscal e um Revisor Oficial de Contas.
São ainda órgãos sociais, os membros da Mesa da Assembleia-Geral e o Secretário da Sociedade.

Conselho Fiscal
Presidente Carla Ribeiro
Vogal Mário José Alveirinho Carrega
Vogal Ana Luísa Videira Gomes
Vogal Suplente Graça Maria V.N. Montalvão Fernandes

Revisor Oficial de Contas
Alves da Cunha, A. Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representado
por José Duarte Assunção Dias, ROC.
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1.5.2. Estrutura organizacional

A estrutura organizacional do Grupo Águas de Portugal tem por base os processos críticos do
negócio e assenta em três níveis organizacionais e de decisão, com competências distintas e
diferentes modelos de relacionamento intraestrutura: i) Grupo (estratégico), ii) Unidades de
Negócio e iii) Empresas (operacional). 

Organizado em sete Unidades de Negócio (UN), dotadas de meios próprios e responsabilidade
pelos resultados e com uma gestão operativa descentralizada mas que funcionam no quadro de
um sistema de planeamento e controlo conduzido pela holding. É a partir da holding que se

definem, de forma participada e interativa, as orientações estratégicas, os planos de negócio e
de investimento, os objetivos e orçamentos anuais, procedendo-se, periodicamente, à sua revisão
e controlo. 

A estrutura organizativa contempla ainda um conjunto de órgãos funcionais, que apoiam a gestão
do Grupo e de cada uma das unidades de negócio, sendo responsáveis pela definição e
implementação das políticas, pela gestão dos recursos corporativos e pela avaliação e controlo
das unidades de negócio e empresas participadas.
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Unidades de Negócio

UN Água - Produção e Depuração (UNA-PD) 

Agrega as 19 empresas gestoras dos sistemas multimunicipais e de parcerias Estado-Autarquias
tendo como missão assegurar, em Portugal, a prestação de serviços de abastecimento de água
(captação, tratamento, adução e armazenamento) e de saneamento de águas residuais (recolha,
tratamento e rejeição) aos municípios servidos pelos sistemas. Agrega ainda pela sua
complementaridade a parceria da Região de Aveiro.

As linhas de orientação estratégica da UNA-PD assentam na prossecução dos objetivos traçados
no PEAASAR II - Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
para o período 2007-2013, e são consubstanciadas na construção de infraestruturas necessárias
para melhorar a cobertura do País e na implementação do serviço público para que possa atingir,
com fiabilidade, quantidade e qualidade, níveis de atendimento da população de 95% em
abastecimento de água e de 90% em drenagem e tratamento de águas residuais, contribuindo
ativamente para o desenvolvimento económico e social e ambiental do País.

No final de 2014, as empresas da UNA-PD tinham-se associado a um total de 229 municípios,
dos 308 existentes em Portugal. 

Dos municípios referidos, 193 estão integrados em sistemas de abastecimento de água e 211
estão envolvidos em sistemas de saneamento de águas residuais, abrangendo uma população de
aproximadamente 5,6 milhões e de 8 milhões de habitantes, respetivamente.

Relativamente à população efetivamente servida, no decurso do ano de 2014, os valores são de
aproximadamente 5 milhões e 6,7 milhões de habitantes, para o abastecimento de água e para
o saneamento de águas residuais representando um acréscimo face ao ano anterior de 1,4% e
0,7% respetivamente.

UN Água - Distribuição e Recolha (UNA-DR) 

Agrega as empresas operadores no mercado nacional com atividades essencialmente retalhista
no setor de abastecimento de água e do saneamento de águas residuais.
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UN EPAL 

Corporizada na empresa EPAL, empresa centenária que, desde 1993, é detida a 100% pela AdP-
Águas de Portugal, SGPS, S.A.

Tem por missão a prestação de serviços de água e a gestão sustentável do ciclo urbano da água
ao longo da sua sequência de atividades e negócios.

É responsável pelo abastecimento de água em “alta”, direta ou indiretamente, a 34 municípios
na margem norte do rio Tejo, e pela distribuição domiciliária ao município de Lisboa, onde tem
cerca de 350 mil clientes diretos, abrangendo globalmente uma população de cerca de 2,8 milhões
de pessoas que representam ¼ da população portuguesa.

Fora do município de Lisboa, a água é fornecida a entidades gestoras municipais e multimunicipais
que asseguram a distribuição ao cliente final.

Produção e Transporte:
2 Estações de tratamento
710 km de adutores
31 Estações elevatórias 
28 Reservatórios
128 Pontos de entrega

Distribuição: 
4 Zonas altimétricas 
101 mil Ramais de ligação
1.446 km de Rede de distribuição
10 Estações elevatórias
14 Reservatórios
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UN Internacional (UNI) 

Agrega as empresas com atividade sedeada fora de Portugal e tem por missão conduzir a gestão
dos negócios do Grupo AdP fora do território nacional.

A AdP Internacional é a empresa que suporta a estratégia internacional do Grupo. 

De salientar que a sustentabilidade económica é o driver fundamental na atividade internacional
mas também existe um papel de relevo no domínio da cooperação, uma vez que na sustentação
de algumas iniciativas promovidas, ou na continuidade das mesmas, está subjacente uma perspetiva
de cooperação e responsabilidade social em detrimento de uma lógica de natureza
exclusivamente comercial.

Com uma atividade orientada para uma lógica de sustentabilidade económica e ambiental dos
projetos e missões em que se envolve, a AdP Internacional tem como principais linhas de
orientação as seguintes:

- Consolidação dos projetos existentes, privilegiando a expansão para novos negócios, em
mercados onde já detenha presença significativa ou experiência relevante;

- Sustentação do crescimento da área, na obtenção de novos negócios, numa lógica de
minimização dos riscos de investimento e numa perspetiva de fee-based;

- Fortalecimento da estrutura organizacional, focando a gestão na criação de valor para os
acionistas e, consequentemente, no desenvolvimento de novos negócios economicamente
sustentáveis;

- Apoio à internacionalização de outras empresas portuguesas na área do ambiente.
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UN Resíduos (UNR) 

Agrega através da Empresa Geral do Fomento, S.A., sub-holding do Grupo Águas de Portugal,
responsável pela estratégia da UNR, 11 empresas gestoras dos sistemas multimunicipais com a
sua atividade centrada no domínio do tratamento e valorização de resíduos, de forma
ambientalmente correta e economicamente sustentável.

A gestão dos sistemas de tratamento e valorização de resíduos é feita através das empresas
concessionárias, constituídas em parceria com os municípios servidos, que processam anualmente
cerca de 3,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos em 174
municípios, servindo 60% da população de Portugal. 

Com um papel fundamental no apoio à estruturação e definição das políticas de ambiente na
área dos resíduos, a EGF assume como eixo prioritário contribuir para o cumprimento das
estratégias e metas nacionais e comunitárias para o setor, com destaque para o aumento da
recolha seletiva de embalagens multimaterial e do desvio de resíduos urbanos biodegradáveis da
deposição em aterro.
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UN Outros Negócios (UNON) 

Esta unidade de negócios engloba o desenvolvimento de atividades no âmbito da gestão
ambiental, designadamente na produção e aproveitamento das diversas formas de energia
renovável, no estabelecimento de sistemas de recolha, transporte, tratamento ou valorização de
lamas e sua aplicação ou destino final, e no desenvolvimento de processos ou instalações para a
melhoria da eficiência energética.

A atividade do Grupo AdP no domínio das energias renováveis está centralizada na empresa AdP
Energias - Energias Renováveis e Serviços Ambientais, S.A., que corporiza os objetivos
estruturantes do Grupo neste domínio:

- Desenvolver o negócio maximizando o aproveitamento dos ativos e dos recursos endógenos
do Grupo; 

- Contribuir para o desenvolvimento sustentável, racionalizando os seus consumos energéticos
e reduzindo ou compensando as suas emissões de GEE. 

UN - Serviços Partilhados (UNSP)

A UNSP é a unidade responsável pelos serviços partilhados do Grupo e agrega as empresas que
atuam em áreas de suporte ou complementares. Tem como missão prestar serviços a todas as
empresas e unidades de negócio do Grupo potenciando a obtenção de economias de escala,
disponibilizando soluções tecnologicamente avançadas, incorporando boas práticas de gestão e
garantindo a prossecução e uniformização dos objetivos corporativos.

A Aquasis - Sistemas de Informação, S.A. é uma empresa de serviços partilhados do Grupo AdP
que tem por missão desenvolver e consolidar tecnologias de informação que visem desenvolver
soluções e serviços (sistemas de informação geográfica, de manutenção e gestão de ativos, de
gestão integrada da operação e de telegestão, entre outros), vocacionados para a gestão técnica,
operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, de saneamento de águas
residuais e pluviais e de recolha, tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos.

As principais áreas de especialização da Aquasis são as seguintes:

- Sistemas de Informação de Gestão da Manutenção e Gestão de Ativos (SMGA);
- Sistemas de Informação de Gestão Integrada da Operação (SIGIO);
- Sistemas de Automação e Controlo e Redes de Comunicações (Telegestão);
- Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

A atividade da empresa AdP Imobiliária encontra-se suspensa.
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Órgãos Funcionais

Finanças Corporativas 
Tem por missão definir e coordenar a política financeira do Grupo. Garante a gestão contabilística
e fiscal do Grupo, nomeadamente harmonizando critérios, procedimentos e práticas de acordo
com as normas nacionais.

Desenvolvimento Empresarial e Regulação
Tem por missão o planeamento, controlo de gestão, relação com stakeholders e regulação, tendo
como missão apoiar a formulação da estratégia para o Grupo e para as diferentes UN e a análise
do desempenho do Grupo, UN e empresas, com base em indicadores e informação de gestão.
É ainda responsável pela prossecução de uma base de relacionamento adequada com os principais
stakeholders, nomeadamente, no que respeita ao cumprimento dos deveres de informação e ao
acompanhamento da atividade regulatória com predominância nas matérias concernentes ao
custo do capital, fixação de tarifas e interações com a entidade reguladora (ERSAR).

Recursos Humanos Corporativos
Tem por missão a definição das políticas e estratégia de recursos humanos do Grupo, bem como
pela gestão dos seus recursos.

Auditoria Interna e Controlo de Risco
Tem por missão a identificação dos riscos inerentes aos negócios do Grupo, a realização de
auditorias internas às empresas participadas em posição maioritária, a caracterização dos
elementos-chave de controlo necessários para minimizar ou eliminar o seu impacte e a realização
de testes de conformidade para avaliar os resultados.

Comunicação e Imagem 
Tem por missão a definição da estratégia e da política de comunicação e imagem do Grupo e
presta assessoria direta ao Conselho de Administração nestas matérias.

Investigação & Desenvolvimento
Tem por missão apoiar a inovação em áreas de conhecimento relevantes para o Grupo,
desenvolver, coordenar e promover projetos de investigação e desenvolvimento com entidades
externas nacionais e internacionais.

Sustentabilidade e Responsabilidade Social
Tem por missão planear, coordenar e executar a política de sustentabilidade e o programa de
responsabilidade social do Grupo AdP, dando expressão organizada à visão, estratégia e
compromisso dos princípios do desenvolvimento sustentável que o Grupo venha a fixar.

Secretário da Sociedade
As responsabilidades do Secretário da Sociedade resultam do Artº.446-B do Código das
Sociedades Comerciais, competindo-lhe, nomeadamente, o apoio às reuniões dos órgãos sociais,
certificação dos documentos da Sociedade, autenticação das assinaturas dos membros do
Conselho de Administração, emissão de extratos de atas, seguimento das deliberações do
Conselho de Administração e a conformidade dos livros oficiais da Sociedade.

Comissões Especializadas
O Grupo conta com uma Comissão de Ética a quem compete acompanhar, com isenção e
independência relativamente aos órgãos sociais da Sociedade, a divulgação e o cumprimento do
Código de Conduta e Ética em todas as empresas do Grupo. A Comissão é constituída por cinco
membros e pode ser contactada através do correio eletrónico eticaadp@adp.pt. 

O Conselho de Administração nomeia regularmente equipas multidisciplinares para gestão e
acompanhamento de projetos transversais no Grupo.
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1.5.3. Código de Conduta e Ética do Grupo AdP

O Grupo Águas de Portugal, como agregador de empresas públicas, assume a convicção de que
as preocupações diárias com a eficiência ou o crescimento económico não podem ser dissociadas
de uma conduta ética e responsável. Para isso, acredita que a concretização dos seus interesses
de longo prazo está necessariamente alicerçada no estrito cumprimento dos mais elevados
padrões de conduta ética. Todos aqueles que se relacionam com as empresas do Grupo nas suas
atividades comerciais, institucionais e sociais, têm interesse legítimo na transparência, no diálogo
e na atitude ética das empresas do Grupo AdP e dos seus colaboradores.

O Código de Conduta e Ética vem expressar o compromisso do Grupo AdP com uma conduta
ética nos seus relacionamentos internos e externos, tendo como objetivo o reforço dos padrões
éticos aplicáveis e à criação de um ambiente de trabalho que promova o respeito, a integridade
e a equidade.

Mais do que um compromisso, este Código de Conduta e Ética reflete a vontade de prosseguir
um caminho de melhoria contínua de um Grupo empresarial que assume como princípios
estruturantes da sua ação, o respeito pelos direitos dos trabalhadores, a responsabilidade da
defesa e proteção do meio ambiente, a transparência nas suas relações com o exterior e a
contribuição para um desenvolvimento sustentável.

A observância deste código é acompanhada pela Comissão de Ética do Grupo AdP.

O Código de Conduta e Ética encontra-se disponível para consulta no site www.adp.pt no
seguinte e endereço: http://www.adp.pt/downloads/file4_pt.pdf.

1.5.4. Manual de Governo

O Manual do Governo foi desenvolvido por forma a dotar o Grupo AdP de um documento que
permita ter um maior rigor, transparência e controlo do governo das sociedades, concentrar
normas, deliberações e regulamentos, partilhar o conhecimento das matérias fundamentais ao
governo da sociedade com todos os stakeholders, e melhorar as suas práticas de governação.

Valores éticos do Grupo AdP e Princípios de
Atuação

O Grupo AdP tem como Valores Centrais:
- Espírito de Servir
- Excelência
- Integridade
- Responsabilidade
- Rigor

E rege-se pelos seguintes Princípios:
- Respeito e proteção dos direitos humanos
- Respeito pelos direitos dos trabalhadores
- Luta contra a corrupção
- Erradicação de todas as formas de exploração
- Erradicação de todas as práticas discriminatórias
- Responsabilidade na defesa e proteção do meio ambiente
- Contribuição para o desenvolvimento sustentável
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1.5.5. Gestão do Risco

A atividade do Grupo AdP encontra-se sujeita a eventos que a podem afetar adversamente,
particularmente em contextos de mudança acelerada como o que vivemos. Torna-se, assim,
necessário que as organizações consigam desenvolver estratégias de convivência com a incerteza,
nomeadamente antecipando as ameaças, mas também identificando as oportunidades, que
podem afetar a persecução dos seus objetivos.

O Grupo AdP dedica grande atenção aos riscos inerentes à sua atividade, a qual é alcançada
através da monitorização periódica dos principais riscos que resultam da operação diária de todas
as suas empresas.

Em 2014 foi dada continuidade ao projeto de gestão do risco empresarial, que teve como
principais resultados uma avaliação integrada do risco do Grupo AdP e um amadurecimento da
sua cultura de risco.

A avaliação dos riscos é efetuada na perspetiva da probabilidade de ocorrência e do impacto,
considerando os respetivos riscos inerente e residual. Deste modo, procura-se aferir a eficácia
do sistema de controlo interno instituído para manter o nível de risco num patamar considerado
aceitável. 

Os riscos são avaliados considerando várias dimensões pelo que, quando se avalia o impacto,
estão a ser consideradas diversas dimensões para cada risco, nomeadamente: 

- Financeira;
-Reputação;
- Legal ou regulamentar; e
- Nível de alinhamento com os objetivos de negócio. 

A perspetiva da probabilidade de ocorrência do risco é avaliada considerando igualmente um
conjunto alargado de fatores, nomeadamente:

- Existência e eficácia de controlos;
- Ocorrência anterior do risco;
- Complexidade do risco; e
- Capacidade instalada para gerir o risco (pessoas, processos, sistemas).

Os riscos encontram-se organizados de acordo com uma estrutura de classes e categorias
definidas de acordo com a metodologia COSO (Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission), a qual apresentamos:
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A Auditoria Interna e Controlo de Risco tem por missão a identificação dos riscos inerentes aos
negócios do Grupo AdP, a realização de auditorias internas às empresas participadas em posição
maioritária, a caracterização dos elementos-chave de controlo necessários para minimizar ou
eliminar o seu impacto e a realização de testes de conformidade para avaliar os resultados.

Os riscos relacionados com as classes governação, estratégia e planeamento, conformidade e
reporte são tratados e monitorizados por cada uma das empresas, sendo periodicamente
apreciados pelo conselho de administração da AdP SGPS. A abordagem dos riscos da classe
operacional e infraestrutura, para além de ser assegurada diretamente por cada empresa e
respetivos órgãos de gestão, é complementada por estruturas centralizadas de acompanhamento
e controlo da atividade, as quais têm como responsabilidade identificar e gerir os principais riscos.

No contexto atual, os principais riscos a que o Grupo AdP está exposto são os seguintes:

- Envolvente política, económica e financeira
- Sustentabilidade económico-financeira
- Regulação
- Risco ambiental
- Reputação e imagem
- Catástrofe
- Fraude

A gestão de risco deve constituir uma ferramenta
do Governo da Sociedade, incorporada em todos os

processos internos, constituindo um desafio
transversal a todos os colaboradores do Grupo.

O sistema de controlo de risco existente é assegurado: 

- Diariamente pelos intervenientes nas operações/ transações realizadas; 

- Pela gestão do risco assegurada pelos responsáveis de cada processo/atividade;

- Pela atividade desenvolvida pelo setor de auditoria interna e controlo de risco; 

- Através da manutenção da certificação dos sistemas de responsabilidade
empresarial (95% qualidade, 92% ambiente, 89% higiene e segurança, 41%
responsabilidade social), por intermédio das quais é assegurada e
monitorizada a conformidade legal e regulamentar.

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da
organização devido a mudanças climáticas - Risco ambiental e catástrofe

As preocupações ambientais no seio do Grupo AdP decorrem da sua missão. A constante
evolução do conhecimento, nomeadamente em relação ao impacto que as atividades que
desenvolve provocam no ambiente, tornam as preocupações ambientais ainda mais exigentes no
seu dia-a-dia, num processo contínuo de melhoria das operações no sentido de garantir a
disponibilidade de recursos a longo termo, sensibilidade social e transparência no relacionamento
com os consumidores, parceiros de negócio e a comunidade.

Os principais fatores de risco relacionados são: contaminação de recursos hídricos, dos solos ou
emissões excessivas de gases com efeito de estufa, resultantes direta ou indiretamente do
processo de abastecimento, saneamento ou tratamento de resíduos sólidos urbanos (por ex:
acidentes, avarias, técnicas utilizadas) ou de causas naturais, como cheias ou secas nos pontos de
captação ou resultantes de acidentes graves de poluição; inadequado controlo dos resíduos
produzidos; aquisição de produtos e serviços sem ter em consideração os seus aspetos ambientais;
incumprimento de legislação. A monitorização e controlo deste risco são realizados através de:
encaminhamento adequado de resíduos; monitorização do consumo de recursos; aquisição de
produtos e serviços tendo em conta o seu impacte ambiental (por ex: consumo de energia);
certificação das empresas do Grupo nas normas NP EN ISO 9001 (qualidade), NP EN ISO 14001
(ambiente).
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Riscos relacionados com a corrupção

O Grupo AdP, como agregador de empresas públicas, assume a convicção de que as preocupações diárias com a eficiência ou
o crescimento económico não podem ser dissociadas de uma conduta ética e responsável, acreditando que a concretização
dos seus interesses de longo prazo está necessariamente alicerçada no estrito cumprimento dos mais elevados padrões de
conduta ética. Todos aqueles que se relacionam com as empresas do Grupo nas suas atividades comerciais, institucionais e
sociais, têm interesse legítimo na transparência, no diálogo e na atitude ética das empresas do Grupo AdP e dos seus
colaboradores.

O Grupo dispõe de diversas ferramentas de prevenção, implementação e controlo que visam assegurar a atuação de acordo
com os seus princípios e valores, destacando-se o Código de Conduta e Ética, os Sistemas de Gestão da Responsabilidade
Social e os Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

À Comissão de Ética do Grupo AdP, constituída em 2010, compete acompanhar, com isenção e independência relativamente
aos órgãos sociais da Sociedade, a divulgação e o cumprimento do Código de Conduta e Ética em todas as empresas do Grupo. 

Os planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, elaborados por todas as empresas do Grupo identificam as
áreas que potencialmente podem ser sujeitas à ocorrência de atos de corrupção, bem como os principais riscos daí decorrentes,
os controlos instituídos que visam a sua mitigação e a sua probabilidade de ocorrência. 

Em abril de 2014 foi remetido para o Conselho de Prevenção da Corrupção o relatório anual sobre o cumprimento dos Planos
de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, relativo a todas as empresas do Grupo. 

10.º Princípio
As empresas devem combater a corrupção em
todas as suas formas, incluindo extorsão e
suborno.

Critério 17: Existência de compromissos robustos,
estratégias ou políticas na área da anticorrupção.

Critério 18: Gestão efetiva do Grupo AdP de
forma a integrar os princípios de anticorrupção. 

Critério 19: Monitorização efetiva e avaliação dos
mecanismos de gestão anticorrupção.

Critério 20: Outputs da integração dos princípios
de anticorrupção na gestão do Grupo.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

ANTICORRUPÇÃO
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O Grupo AdP pauta-se por inf ormar com
rigor todas as partes interessadas que, direta
ou indiretamente, o acompanham na importante
missão que lhe está atribuída. 

1.6. O Envolvimento com os stakeholders em 2014

Em 2014 o diálogo do Grupo AdP com os stakeholders incidiu particularmente com a Tutela,
com os Municípios (acionistas/clientes), com os acionistas e com a entidade reguladora ERSAR,
de forma a dar seguimento à implementação da estratégia de reorganização do sector das
águas, bem como de autonomização da unidade de negócios de resíduos.

Em 2014 houve várias reuniões periódicas com os Sindicatos e auscultados outros stakeholders
face a assuntos específicos.

O envolvimento com os stakeholders constitui um pilar fundamental da atividade do Grupo,
que, direta e indiretamente, afeta um vasto universo: cerca de 5.000 colaboradores e de 8
milhões de portugueses abrangidos pelo serviço prestado pelo Grupo AdP.

Partes 
Interessadas

Os nossos stakeholders

Num Grupo, que presta um serviço essencial à população e que se depara com importantes
desafios ambientais, o seu envolvimento com os grupos de stakeholders é fundamental, pelos
contributos importantes que os mesmos trazem na prossecução da missão que lhe está cometida.

O Grupo AdP identificou como os seus stakeholders os seguintes grupos:
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In
flu

ên
ci

a

Responsabilidade

D
ependência

“Dever de prestar contas, de uma f orma
clara e aberta, a todos os que têm legítimo

interesse em saber - os stakeholders”.

INFLUÊNCIA
O stakeholder tem ou poderá vir a ter influência ou poder de decisão no
desempenho do Grupo?

DEPENDÊNCIA
O stakeholder tem interações, relações de longo-prazo ou uma dependência no
dia-a-dia com o Grupo?

RESPONSABILIDADE
O Grupo tem ou poderá vir a ter responsabilidades legais, financeiras ou
operacionais sobre o stakeholder?

Com o objetivo de obter maior rigor na recolha de informação e na definição de estratégias,
todos os stakeholders identificados estão classificados, de acordo com a norma AA1000
Accountability Principles Standard, segundo três dimensões:



Sítio na internet

Relatório e Contas

Relatório de 
Sustentabilidade

Editais de 
qualidade
da água

Contacto direto 
(telefone, reuniões, 
correspondência, 

etc.)

Sugestões
e Reclamações

Visitas às 
instalações
operacionais

Newsletter/
Boletim informativo/ 

Jornais/ 
Notas de imprensa

Política empresarial

Ações de 
sensibilização

internas e externas

Representantes 
dos Trabalhadores

Indicadores de 
desempenho

Guias técnicos

Ações de 
educação
 ambiental

Participação em 
congressos, 
conferências 
e palestras

Comunicação 
entre empresas 

do Grupo

Avaliação 
da satisfação 

do cliente

Avaliação de 
desempenho

Avaliação de 
Fornecedores

Comissões de 
acompanhamento

Projetos 
com ONG's

Colaboração
com Sindicatos

Auscultação de 
stakeholders

Projetos de 
inclusão social

Ações de 
responsabilidade 

social
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Como comunicamos com os stakeholders?
O Grupo AdP ao longo do ano comunicou de uma forma contínua e através de diversos canais com os seus stakeholders, auscultando as suas opiniões, envolvendo-os na estratégia.

Formas de envolvimento quer nas empresas individualmente, quer no Grupo como um todo:

O envolvimento com os stakeholders permite, por um lado,
dar a conhecer os outputs das nossas atividades e, por outro,
receber os inputs referentes às suas expectativas. Este
intercâmbio e partilha de informação contribui para melhorar
continuamente a qualidade do serviço.

A relação entre os stakeholders
e as empresas assenta num

princípio de transparência.
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2.1. Em Simbiose com o Ambiente
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Desafios
•Prevenção dos impactes ambientais;

•Gestão e valorização dos recursos;

•Adoção das melhores práticas disponíveis; 

•Inovação e desenvolvimento tecnológico;

•Educação e sensibilização ambiental;

•Gestão dos riscos relacionados com as alterações climáticas;

•Potenciar a utilização e produção de energias renováveis;

•Introdução de medidas de redução e compensação de emissões de GEE.

Conservação e Valorização dos Recursos:

•Promover a gestão e a valorização dos recursos; 
•Implementar medidas de monitorização e controlo;
•Aumentar a valorização dos resíduos e dos subprodutos provenientes dos processos de tratamento;
•Aumentar a ecoeficiência das instalações.

Combate às Alterações Climáticas: 

•Aproveitar o potencial energético das instalações;
•Aproveitar os resíduos e seus subprodutos como fontes de energia renovável;
•Aumentar a eficiência energética reduzindo/compensando emissões.

Proteção da Natureza e da Biodiversidade: 

•Requalificar o ambiente, valorizar a paisagem e proteger a biodiversidade.

Princípios e Compromissos
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O Grupo AdP é um ator de referência no domínio do ambiente e assenta as
suas atividades em princípios de universalidade, continuidade, qualidade de
serviço, eficiência e equidade de preços. A sua atividade, de interface entre a
sociedade e o ambiente, contribui para a resolução de questões que
melhoram a qualidade dos ecossistemas.

Os desafios ambientais são muitos: a salvaguarda dos solos e dos recursos
aquíferos explorados, os ecossistemas, a redução e a compensação, de
emissões atmosféricas. A exigência com que o Grupo opera em cada uma das
suas instalações está em linha com o princípio “pensar globalmente e atuar
localmente”.

O Grupo potencia os impactes positivos da atividade que desenvolve, consciente
do meio económico, ambiental e social onde opera, fomentando indiretamente
atividades transversais, e minimizando possíveis impactes negativos.

2.1. Em Simbiose com o Ambiente

A conservação e valorização dos recursos, na proteção da
natureza e da biodiversidade e ainda no combate às

alterações climáticas são três dos princípios estratégicos
identificados pelo Grupo.



Impactes Positivos
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- Preservação dos recursos naturais
- Preservação dos ecossistemas
- Promoção de fontes alternativas de energia
- Proteção de saúde pública
- Promoção da economia (criação de riqueza), a nível regional e nacional
- Postos de emprego (diretos e indiretos)
- Turismo (com o aumento das condições de salubridade dos cursos de água e dos solos)
- Educação ambiental

“Otimizamos o uso dos recursos hídricos.”
Em 2014 reduzimos as perdas na “baixa” de 9,67%, em 2013, para 8,96%.

“Atuamos na prevenção dos impactes ambientais.”
22 Estudos de Impacte Ambiental implementados no Grupo.

“Gerimos e valorizamos adequadamente 
os recursos naturais”

Em 2014 subiu de 26% para 28% o caudal de água residual tratada desinfetada.

“Apostamos na produção de energias renováveis”
A produção de eletricidade a partir de biogás cresceu face a 2013, originando 212 mil MWh/ano.

“Transformamos os resíduos 
em fontes de energia alternativas.”

288 mil MWh/ano de energia elétrica produzida através de valorização energética 
em centrais de incineração em 2014.

- Grandes volumes de água captada
- Grandes áreas ocupadas
- Consumos de energia
- Emissões
- Impactes na biodiversidade
- Alterações nas características dos meios de descarga
- Impacte na população local (empreitadas, exploração de infraestruturas)

Impactes Negativos

< 55 >
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O Grupo AdP aposta na implementação de sistemas de gestão 
com o objetivo de garantir a sustentabilidade ambiental.

A implementação de sistemas de gestão ambiental tem-se revelado um importante aliado para o garante de uma adequada
gestão e valorização dos recursos, para o combate às alterações climáticas e para a proteção da natureza e biodiversidade.
Em 2014, o rigor dos processos no Grupo em prol do Ambiente traduziu-se em 34 empresas do Grupo certificadas na
norma ambiental ISO 14001.

7.º Princípio
As empresas devem apoiar uma abordagem
preventiva aos desafios ambientais.

Critério 13: Existência de compromissos robustos,
estratégias ou políticas na área da gestão ambiental. 

Critério 14: Gestão efetiva do Grupo AdP de
forma a integrar os princípios ambientais.

Critério 15: Monitorização efetiva e avaliação dos
mecanismos de gestão ambiental.

Critério 16: Outputs da integração dos princípios
ambientais na gestão do Grupo.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Proteção Ambiental

Objetivos do Milénio
Promover o desenvolvimento sustentável, reduzir a perda de biodiversidade
e reduzir para metade, até 2015, a proporção da população sem acesso a
água potável e saneamento.

92% 
de empresas 

certificadas pela norma 
ambiental ISO 14001
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Os recursos naturais são a “matéria-prima”
que sustenta a atividade do Grupo. 

Conservação e Valorização dos Recursos

Comprometemo-nos a promover a gestão e valorização dos
recursos e a aumentar a valorização dos resíduos e dos
subprodutos provenientes dos processos de tratamento.

Os recursos naturais são a “matéria-prima” que sustenta a atividade do Grupo AdP. A gestão e
valorização dos mesmos e o aumento da valorização dos resíduos e dos subprodutos
provenientes dos processos de tratamento são os alicerces para que o Grupo possa assegurar
um serviço público em quantidade e qualidade de uma forma eficiente.

< 57 >



CAPTAÇÃO REJEIÇÃO

Reagentes Lamas

RESERVATÓRIO

ADUÇÃO

ETA

Reagentes Lamas

ETAR

Redes prediais
(População)

Rede de Distribuição
e Recolha

REN

ENERGIA

Reutilização de 
água tratada

Armazenamento
Armazenamento de água de forma a
assegurar a continuidade do
abastecimento.
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Gestão da Água 

A atividade do Grupo AdP é transversal ao ciclo urbano da água, gerindo de forma integrada todas as suas
fases, desde o abastecimento de água (captação, tratamento, armazenamento e distribuição), ao saneamento
de águas residuais (recolha, transporte, tratamento e rejeição), em equilíbrio com os ciclos da natureza.

Captação
Recolha de água, superficial ou
subterrânea, no meio hídrico. 
Pode incluir a atividade de elevação.

Tratamento
Correção das características físicas,
químicas e bacteriológicas da água de
forma a torná-la adequada para o
consumo humano.

Adução

Distribuição
Distribuição de água pelos utilizadores
em quantidades e pressão adequadas às
necessidades. Pode incluir a atividade de
elevação.

Recolha
Recolha de águas residuais produzidas. Pode
incluir a atividade de elevação.

Transporte
Transporte das águas residuais desde o
ponto de recolha até às unidades de
tratamento de águas residuais. 
Pode incluir a atividade de elevação.

1 2 3 4

5

Tratamento e Rejeição
Correção das características físicas,
químicas e biológicas tendo em
consideração o meio recetor. 
Pode incluir correção bacteriológica.
Rejeição no meio recetor das águas
residuais tratadas.

Valorização Energética 
das Lamas de Tratamento
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Abastecimento

O uso racional de recursos é de extrema relevância para o Grupo AdP que gere as suas
captações de água de forma a evitar a redução da disponibilidade de água nas reservas superficiais
e subterrâneas e a garantir a manutenção de caudais mínimos, salvaguardando os ecossistemas
que deles dependem. Nas captações, são respeitados os limites de captação de água definidos
nas licenças emitidas pela entidade competente, que garantem a utilização sustentável dos
recursos para abastecimento, de forma a obter os caudais essenciais necessários e a minimizar as
perdas. Em 2014 o número de captações aumentou ligeiramente relativamente a 2013.

“Os recursos hídricos não são ilimitados e é 
portanto necessário protegê-los e conservá-los.”

in PENSAAR 2020

935
Captações

1501

Estações de Tratamento de Água

634
Estações Elevatórias de Abastecimento

1.444
Reservatórios de água

14.264 km   
Condutas adutoras e rede de distribuição

249.991
Ramais de ligação

TRATAMENTO 
E ADUÇÃO 
DE ÁGUA

1 Em 2014 foram reportadas todas as estações de tratamento e também as instalações que efetuam operações
de desinfeção e/ou correção da agressividade através da utilização de leitos de brita calcária ou injeção de cal
com capacidade superior a 0,5m3/s. A este valor acrescem 322 pequenas instalações de tratamento. O relatório
de 2013, por lapso, não continha algumas ETA, que estavam contabilizadas como pequenas instalações.
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ETA do Caldeirão, Guarda



Em 2014 foram captados2 540 milhões de m3 de água para abastecimento, o que representa uma diminuição de 13 milhões de m3 face
a 2013. O decréscimo de consumo verificado, ao qual não é alheia a atual situação económica, continua a refletir o esforço desenvolvido
pelo Grupo AdP quer para a prevenção das perdas, quer na sensibilização para o uso racional da água.

2 Água obtida em captações próprias das empresas do Grupo
AdP ou sob sua responsabilidade. A empresa Águas de Santo
André captou, em 2014, 21,95 milhões de m3 para produção de
água industrial (valor não incluído no gráfico, uma vez que não
se trata de água para consumo humano). Algumas empresas
recebem água tratada de outras empresas do Grupo,
destacando-se a empresa Águas do Oeste que produz água para
abastecimento maioritariamente proveniente da EPAL, no valor
de 24,10 milhões de m3 (e uma pequena parcela proveniente de
captações próprias - valor reportado no gráfico).
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Em 2014, o número de captações superficiais diminuiu de 122 para 120 representando,
contudo, os mesmos 87% do valor total captado (471 milhões de m3) valor igual a 2013. O
número de captações subterrâneas sofreu um ligeiro aumento devido à integração de 15 novas
captações. Contudo, continua a ser uma preocupação do Grupo AdP, a utilização preferencial
de captações superficiais de maior capacidade, em detrimento de captações subterrâneas, o
que irá contribuir, para a garantia de elevados níveis de reposição e a salvaguarda dos aquíferos
subterrâneos, permitindo assim assegurar uma utilização mais sustentável dos recursos.

Relativamente ao transporte e distribuição de água no abastecimento, tem sido notória a
preocupação do Grupo no sentido de minimizar ineficiências. Em 2014 verificou-se que as
perdas nos sistemas em “alta” foram de 3,80%. Nos sistemas em “baixa” as perdas foram de
8,96%. Estes valores são abaixo dos verificados em 2013.

É necessário encontrar o equilíbrio entre o serviço
à população e a preservação do ambiente, o que

atualmente se traduz num enorme desafio. 

3,80%
Perdas de água nos sistemas

em “alta”

8,96%
Perdas de água nos sistemas

em “baixa”
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Captação e ETA do Cabril, Pedrógão Grande



Águas do Algarve
Com o objetivo de minimizar/ detetar eventuais fugas
de água em todo sistema adutor, são desenvolvidas
inspeções mensais, efetuadas por quatro equipas de
manutenção que verificam o bom estado de
conservação das condutas e órgãos de manobra e que
executam ações corretivas imediatas quando
necessário. Existem ainda no terreno dois fiscais, que
percorrem o adutor e verificam os trabalhos efetuados
pelas equipas de manutenção e obras externas que
possam interferir com as infraestruturas da Águas do
Algarve. Acresce a monitorização em contínuo de
caudalímetros e transmissores de pressão.

Águas do Zêzere e Côa
Na Águas do Zêzere e Côa o combate às perdas é
realizado através da verificação e aferição de
caudalímetro, reabilitação de reservatórios, substituição
de troços de condutas com elevado índice de ruturas,
monitorização das pressões ao longo da rede e visitas de
rotina para verificação da operacionalidade das redes.

Objetivo: 

Elaborar programas 
de deteção de fugas 
ao longo do sistema 
de abastecimento 

de água

Deteção de fugas - Boas Práticas 

Águas do Centro
A empresa tem por prática efetuar a verificação de
existência de fugas de água no sistema de adução
(reservatórios, ventosas, descarga de fundo e
dispositivos de adução de água aos reservatórios).
Mensalmente, é efetuado o balanço hídrico dos vários
subsistemas de abastecimento e, no global, da empresa.

Águas do Douro e Paiva
A telegestão permite uma monitorização dos dados de
caudal e pressão em contínuo (quer nos pontos de
entrega, quer nos caudalímetros de controlo, quer
ainda nas estações elevatórias). A deteção de ruturas é
assinalada em qualquer ponto do sistema pelo aumento
súbito de caudal e quebra súbita de pressão.

Águas do Mondego
Realizam-se periodicamente balanços hídricos aos
vários subsistemas de abastecimento e ensaios de
estanquecidade a reservatórios.

Águas do Norte Alentejano
Monitorização de volumes de água a partir de caudalímetros de
controlo instalados em reservatórios de regularização.

AdRA - Águas da Região de Aveiro
Em 2014 foi estabelecido e cumprido integralmente um programa anual
que possibilitou a deteção de 424 roturas na rede de água o que
corresponde a cerca de 10% das roturas reparadas na AdRA durante o
ano transato. A reparação destas avarias permitiu a recuperação de
cerca de 600.000 m3 de água por ano.
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Medidas adotadas no combate às perdas

• Monitorização de caudal e pressão em contínuo 
(por telegestão)

• Realização de ensaios de carga a condutas e reservatórios
• Rotinas de inspeção periódica in loco

(ex: faixas de localização de condutas, reservatórios)
• Verificação e aferição de caudalímetros 
• Reabilitação de reservatórios
• Substituição de condutas em final de vida útil
• Realização de balanços hídricos mensais

Águas do Oeste
A Águas do Oeste leva a cabo várias ações periódicas
com o objetivo de detetar fugas, nomeadamente: 
• Monitorização e identificação de alterações na pressão

das condutas integradas no sistema de telegestão;
• Determinação periódica do valor das perdas

(relatório de atividades mensal) em diversos troços
do sistema de abastecimento;

• Monitorização dos níveis dos reservatórios integrados
no sistema de telegestão, permitindo a identificação
de eventuais extravasamentos ou abaixamentos
repentinos, indicativos da ocorrência de rotura;  

• Monitorização da medição dos caudais integrados no
sistema de telegestão;

• Realização de inspeções de caixas de manobras e
ventosas pertencentes a condutas adutoras;

• Inspeções das faixas de implantação das condutas e
limpezas pontuais das mesmas;

• Realização de verificações periódicas de medidores de
caudal.

EPAL
O Waterbeep® é um serviço inovador desenvolvido
pela EPAL que disponibiliza ao cliente informação sobre
o consumo de água, permitindo-lhe otimizar o uso da
água na sua habitação, espaço comercial, industrial ou
escritório.

Este serviço inclui ainda o envio de alertas, por sms e/ou
e-mail, sinalizando consumos de água diferentes do
padrão habitual e ainda possíveis roturas, permitindo,
assim, ao cliente minimizar as perdas e gastos
desnecessários de água.

AgdA - Águas Públicas do Alentejo
Atualmente a AgdA tem equipamentos de controlo de
caudal, estando equipada com Data Logger e
equipamentos de monitorização portáteis. Está prevista
a ligação de alguns caudalímetros ao sistema de
monitorização centralizada e móvel de telemedidas/
telealarmes. Está implementado um plano de registo de
leituras e controlo de caudais.

Águas de Santo André
São efetuadas rotinas de verificação de conformidade às diversas
instalações de abastecimento de água. A rotina de verificação de
conformidade das redes de distribuição de água para consumo humano e
água industrial, na ZILS, é efetuada diariamente.

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
O controlo de perdas/fugas é efetuado não só através da verificação diária
de caudais, mas também através dos balanços hídricos mensais. Sempre
que ocorre um valor de perdas superior a 4% é feita análise de causas e
procede-se à definição de um plano de medidas corretivas e posterior
avaliação de eficácia. As causas são variáveis (condutas/caudalímetros
responsáveis por perdas de água reais/aparentes, mas maioritariamente os
problemas relacionados com roturas surgem nas infraestruturas
integradas mais antigas).
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Saneamento

O Grupo AdP, consciente do seu papel na proteção do meio ambiente,
gere a recolha, o tratamento e a rejeição de águas residuais, de forma a
assegurar a qualidade dos meios hídricos, salvaguardando os ecossistemas
que deles dependem. Na rejeição do efluente tratado, são respeitados os
limites definidos nas licenças emitidas pela entidade competente, que
garantem a utilização sustentável dos recursos para o fim a que se destinam.

A despoluição das praias e das linhas de água que daí advém constitui um
fator decisivo para o desenvolvimento económico do país, promovendo o
turismo em Portugal. De igual modo, a reposição das águas residuais
tratadas nas linhas de água contribui decisivamente para a manutenção e
salvaguarda dos ecossistemas ribeirinhos, nomeadamente em zonas de
forte estiagem. A despoluição das linhas de água permite ainda o
incremento da agricultura ao longo das linhas de água pela possibilidade da
sua utilização na rega de diversas culturas.

Em 2014, o volume de águas residuais tratadas e repostas no meio hídrico
foi de 551 milhões de m3, mais 36 milhões de m3 que em 2013, refletindo
o incremento na atividade de tratamento de águas residuais.

TRATAMENTO 
E TRANSPORTE

DE ÁGUAS
RESIDUAIS

3 Não foram consideradas no número total de ETAR as fossas séticas.

4 A AgdA - Águas Públicas do Alentejo desativou o emissário de Milfontes.
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ETAR Norte, Aveiro

O turismo constitui um fator decisivo para
o desenvolvimento económico do país
sustentado pela atividade de despoluição
das praias, promovida pelo Grupo AdP.

9533

Estações de Tratamento 
de Águas Residuais

1.759 
Estações Elevatórias de Saneamento

7.577 km
Coletores

94.150
Ramais de ligação

204

Emissários submarinos de
rejeição de águas tratadas



550 
milhões de m3

Água tratada 
rejeitada
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5 O valor reportado é referente à água
tratada rejeitada pelas empresas do Grupo
AdP (tratada nas empresas do Grupo ou
recebidas de entidades externas já tratadas).
A AdRA - Águas da Região de Aveiro
apresenta o menor valor do Grupo, uma vez
que se trata de uma empresa em “baixa”, cuja
missão na atividade de saneamento é,
fundamentalmente, a recolha de efluentes e
o tratamento e rejeição é, maioritariamente,
efetuado na Simria, empresa gestora em “alta”.



O tipo de tratamento a que as águas residuais são sujeitas
é fortemente condicionado pelo uso do meio recetor a
jusante. Existem nas instalações de tratamento do Grupo
AdP diversos tipos de tratamento, sendo predominante o
secundário. O tratamento preliminar diminui face a 2013,
voltando aos valores habituais. A desinfeção final de
efluente, em 2014, correspondeu a 28% do total tratado,
mais 2% do que em 2013. Parte da água desinfetada é
reutilizada para diversos usos, quer internos (rega, lavagem
de pavimentos e órgãos, etc.), quer por entidades externas.

“As águas residuais tratadas constituem um recurso endógeno
do setor, compatível com um conjunto de usos.”

in PENSAAR 2020

28% 
Efluente desinfetado
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As linhas de água são os locais preferenciais de
rejeição de águas residuais tratadas (73,5% do
efluente) dada a sua proximidade das instalações de
tratamento, seguidos da rejeição por exutor
submarino no mar (26,4%).

Objetivo: 

Promover estudos de
caracterização da

biodiversidade através
de parcerias com

universidadesEstudo da eutrofização nas zonas costeiras
Simria
A Simria promoveu um estudo relacionado com a eutrofização das zonas costeiras, de forma
a dar resposta às seguintes questões: “Será que os problemas de eutrofização da Ria foram
transferidos para o Oceano Atlântico, podendo estar associados ao surgimento de microalgas
nas zonas costeiras?”

Com a entrada em funcionamento do Sistema Multimunicipal gerido pela Simria, as águas
residuais passaram a ser encaminhadas para o mar, após tratamento de nível secundário. Até
1999, as águas residuais produzidas na zona de abrangência dos municípios servidos pela Simria
eram encaminhadas para a Ria de Aveiro.

O estudo foi realizado pelo IST e pela UA, intitulado Processos Tróficos nas Águas Costeiras
Portuguesas, cujos resultados e principais conclusões se resumem nos seguintes pontos: 

• O oceano representa o papel mais importante na hidrodinâmica costeira de Aveiro, e também
na qualidade da água nas zonas mais afastadas da costa e da descarga da Ria de Aveiro; 

• Em comparação com o emissário, a Ria é por larga margem a fonte mais importante de
nutrientes e de fitoplâncton na zona costeira; 

• Os resultados apresentados apontam para que as águas costeiras da região de Aveiro sejam
consideradas "muito boas" durante todo o ano.
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73,5% 
Águas residuais

tratadas rejeitadas
em linhas de água



Resíduos de Processo de Abastecimento e Saneamento 

O Grupo AdP nos diversos processos de tratamento, de água e água residual,
produz resíduos, grande parte destes, com elevado potencial de valorização,
podendo ser utilizados como subprodutos noutras atividades. Na seleção da
tecnologia nos processos de tratamento e transporte de água e de águas
residuais, o Grupo tem como prioridade a minimização da produção de resíduos,
contudo, não sendo possível evitá-los por completo, são privilegiadas soluções de
valorização, em detrimento das soluções de eliminação.

Nos processos de tratamento de água para abastecimento são produzidos, em
pequenas quantidades, gradados e areias e, com maior expressão, lamas. Em 2014
foram produzidas 19.635 toneladas de resíduos de processo6. Foram
encaminhadas para destino final e valorização 19.602 toneladas de lamas, sendo
que 81% foram valorizadas.

6 O valor de 2014 é superior a 2013 uma vez que a EPAL enviou para destino final, lamas produzidas
em 2013. A EPAL envia toda a sua produção de lamas para valorização e é uma das maiores produtoras
do Grupo. Consequentemente, o valor da valorização aumentou em 2014 cerca de 9%.

“A valorização de recursos e subprodutos 
é um objetivo imperioso nos próximos anos”
in PENSAAR 2020

81% 
Lamas produzidas 

no tratamento de água
para abastecimento,

valorizadas
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ETA da Asseiceira, Tomar



Nos processos de tratamento de águas residuais são produzidos gradados, areias, gorduras e lamas. Em
2014, foram produzidos 365.690 toneladas de resíduos de processo. 

      2011 2012 2013 2014

Gradados 9.025 8.654 7.920 6.480
Areias 13.765 9.791 11.108 11.892
Gorduras7 3.585 2.837 2.124 2.460
Lamas 297.807 328.692 317.699 341.679
Outros - 1.983 3.806 3.180
Total 324.182 351.957 342.656 365.690

Sendo a valorização dos resíduos produzidos uma das maiores preocupações do Grupo AdP, verifica-se
uma grande consistência nos valores apresentados. Das 341.679 toneladas de lamas produzidas, 97% foram
valorizadas como corretivo agrícola, valorização essa que constitui um dos maiores enfoques do Grupo
AdP no que diz respeito ao destino final a dar aos resíduos dos processos de tratamento de águas residuais.

7 O valor apresentado não contempla as gorduras produzidas que são incorporadas na própria instalação, para digestão anaeróbia.
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ETAR Norte, Leiria



Gestão de Resíduos Sólidos 

O Grupo AdP, através da sub-holding Empresa Geral do Fomento (EGF), é responsável pela gestão integrada
e sustentada dos resíduos urbanos produzidos por cerca de 60% da população portuguesa, assegurando o
seu adequado tratamento e promovendo a sua valorização.
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As atividades de recolha, transporte, armazenagem, triagem, valorização e
eliminação dos resíduos produzidos, são asseguradas pelas 11 empresas
participadas da EGF, cujos sistemas de gestão integrado de resíduos urbanos,
estão adaptados à localização geográfica onde a empresa se encontra, em zonas
mais ou menos densamente povoadas, ao nível económico das populações
servidas e ainda às opções tecnológicas de tratamento de resíduos adotadas.

Atualmente, são questões primordiais a redução da deposição dos resíduos
biodegradáveis em aterro, a preparação para reciclagem e o aumento das
recolhas seletivas de materiais, dando cumprimento às estratégias e metas
nacionais e comunitárias para o setor. O paradigma evoluiu e hoje novas soluções
tecnológicas promovem a preservação dos recursos naturais, salvaguardando o
ambiente.

Em 2014 deram entrada nas empresas de gestão de resíduos do Grupo AdP, 3,1
milhões de toneladas de resíduos8, valor igual a 2013.

As quantidades de resíduos, as quais vinham a ter uma redução significativa
desde 2010, fruto do contexto de crise económica que Portugal atravessou e
também das ações de sensibilização para a prevenção da produção de resíduos,
realizadas pelos sistemas multimunicipais da EGF, inverteram por fim essa
tendência ainda que de uma forma pouco expressiva (+1,3%). Julga-se que esta
inversão estará relacionada com a recuperação no consumo interno nacional. 

O Grupo AdP dispõe de instalações de valorização orgânica, valorização
multimaterial, valorização energética e de tratamento mecânico, que contribuem
para o desvio de aterro, de materiais biodegradáveis e materiais valorizáveis,
permitindo viabilizar o confinamento técnico de resíduos urbanos.

8 Inclui RU, recolha seletiva, REU, RIB e RCD recebidos nas instalações. Inclui resíduos entregues por
outros sistemas de gestão.
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3,1
milhões 

de toneladas

Resíduos entrados 
nos SMM 
da EGF
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Em 2014, houve um aumento significativo da quantidade de resíduos tratados por valorização orgânica, um ligeiro aumento da quantidade
de resíduos tratados por valorização multimaterial, uma diminuição significativa da quantidade de resíduos tratados por incineração, um
aumento na quantidade de resíduos tratados por tratamento mecânico e uma ligeira diminuição do confinamento técnico. A gestão dos
resíduos recebidos processou-se da seguinte forma9:

Resíduos tratados por
unidades de processamento Valorização Valorização Incineração Deposição direta Tratamento Total
e destino final multimaterial orgânica em aterro mecânico

2014 253.241 823.641 551.485 1.363.391 74.475 3.066.233
2013 245.081 720.326 622.706 1.378.320 69.073 3.035.506
2012 320.229 465.723 410.660 1.786.433 13.268 2.996.313

9 Os valores reportados correspondem aos resíduos processados, provenientes de resíduos entrados nas instalações em 2014. Não inclui resíduos provenientes de outras
entidades gestoras. Na valorização multimaterial considerou-se pilhas, madeiras, pneus, REE, óleos alimentares usados, veículos em fim-de-vida e RCD. Os resíduos orgânicos
recolhidos seletivamente foram considerados diretamente na valorização orgânica.

17
Estações de Triagem

52
Estações de Transferência

95 
Ecocentros

Estação de Transferência, Olhão

Apostamos na maximização da valorização 
de resíduos enquanto recursos.
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Em 2014, foram recebidos para valorização multimaterial 253 mil toneladas de
resíduos de embalagem e não embalagem.

Deste valor, 235 mil toneladas correspondem a embalagens provenientes da
recolha seletiva, que foram encaminhados para triagem verificando-se um
aumento face a 2013 fruto não só do contexto económico como do
investimento realizado na promoção e sensibilização ambiental, na
contentorização, frota e logística associada. O papel/cartão e o vidro foram os
materiais com maior recolha seletiva em 2014. As retomas destes materiais pelo
mercado das empresas recicladoras atingiram quase os 100%. Nas embalagens
plásticas e metálicas, a percentagem de retomas totalizou 70%.

Dos resíduos não embalagem recebidos nas instalações, a madeira e os pneus
são os que representam a maior parcela10.  

Os resíduos de construção e demolição, RC&D, foram cerca de 14 mil toneladas,
valor acima do reportado 2013. Estes são valorizados como materiais de
construção nos aterros sanitários, usados como terra de cobertura e na
elaboração de caminhos de acesso. 

10 A categoria “Outros” corresponde a resíduos que não são vendidos a entidades gestoras (como
monstros), RC&D que não são valorizados no sistema e misturas de resíduos provenientes de
particulares, cujas entregas de resíduos não são lineares e portanto sem comportamento expectável.
O aumento deveu-se essencialmente à receção de RC&D, que não foram todos valorizados no sistema.

Reciclagem: qualquer operação de valorização através
da qual os materiais constituintes dos resíduos, são
novamente transf ormados em produtos, materiais ou

substâncias para o seu fim original ou par outros fins.
in Diretiva nº 2008/ 98/ CE
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No domínio da valorização orgânica dos resíduos biodegradáveis, a EGF utiliza tecnologias inovadoras
para potenciar o aproveitamento energético do biogás produzido pela decomposição dos resíduos e
para a produção de composto passível de ser usado como fertilizante agrícola. Além de permitir
prolongar a vida útil dos aterros, a valorização orgânica dos resíduos permite também reduzir as emissões
dos gases de efeito de estufa e promover a produção de eletricidade a partir de fontes endógenas. 
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14
Unidades de Valorização

Orgânica

824 
mil toneladas

Resíduos encaminhados
para valorização orgânica

Em 2014, foram encaminhados para valorização orgânica cerca de 824 mil toneladas de resíduos, registando-se um
incremento de cerca de 13% face ao ano anterior. Este aumento continua a espelhar o investimento do Grupo
(unidade de negócios de resíduos, EGF) na valorização orgânica, com a entrada em velocidade de cruzeiro das
unidades de valorização orgânica instaladas.

O composto resultante do processo de valorização orgânica de resíduos biodegradáveis pode ser utilizado como
corretivo orgânico de solos11. Em 2014, foram produzidas 28,1 mil toneladas de composto orgânico. Este valor é
ligeiramente inferior ao valor de 2013 e traduz uma diminuição sustentada da produção de composto a partir de
2011. Tal facto deve-se a melhorias efetuadas no sistema de afinação do composto, originando melhor qualidade de
composto, mas menor quantidade.

11 O gráfico apresenta os valores de composto que saíram das instalações em 2014.

Estação de Tratamento 
e Valorização Orgânica, Amadora
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Em 2014, foram encaminhados para valorização energética 551,5 mil toneladas de resíduos, o que
representa uma diminuição em relação a 2013. O aumento verificado em 2013 deveu-se ao
aumento na receção de resíduos provenientes de uma entidade externa (Tratolixo).

No processo de queima dos referidos resíduos foram produzidas 35 mil toneladas de cinzas e 97,5
mil toneladas de escórias. Os metais ferrosos e não ferrosos, 4,2 mil toneladas em 2014, foram
separados por processos mecânicos e enviados para reciclagem, a parcela remanescente das
escórias foi sujeita a um processo de maturação de modo a permitir a utilização na cobertura diária
dos resíduos depositados em aterro. As cinzas volantes, previamente inertizadas, são depositadas
em aterro.

A destacar também a valorização energética dos resíduos através de processos térmicos,
nomeadamente de incineração que permite obter energia e vapor. As escórias resultantes do
processo de combustão são também tratadas e valorizadas, podendo ser utilizadas como inertes
para a construção civil, obras públicas e eventual recuperação paisagística de pedreiras e minas. 

1
Central de Valorização

Energética
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Central de Valorização 
Energética, São João da Talha
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26 
Aterros Sanitários 

(2112 em exploração e
5 encerrados)

12 Inclui aterro de inertes da Valnor.

O Grupo AdP tem atualmente 21 aterros em exploração e 5 encerrados, todos dotados de
sistemas de proteção ambiental. Em 2014, foram recebidos nas instalações de confinamento
técnico cerca de 1,4 milhões de toneladas de resíduos. A este valor acrescem os refugos e
rejeitados dos ecocentros, triagem, valorização orgânica, incineração, tratamento mecânico,
instalações de preparação de combustível derivado de resíduos e resíduos de construção e
demolição, num total de 495,2 mil toneladas. 

Esta diminuição deve-se à estratégia de gestão de resíduos assumida na EGF, valorizar em
detrimento de eliminar.

As instalações encerradas continuam a ser alvo de monitorização dos vários descritores
ambientais (nomeadamente lixiviados, águas subterrâneas e biogás), permitindo o
acompanhamento dos impactes ambientais, assegurando a proteção do meio ambiente.
Complementarmente é promovido o tratamento do biogás e dos lixiviados gerados.

As águas lixiviantes são o subproduto, resultante da degradação de resíduos, mais importante
em termos de controlo e, simultaneamente, dos mais exigentes ao nível de tratamento. 

Em 2014, houve uma produção de cerca 1,3 milhões de m3 de lixiviados (este valor contém
uma pequena parcela de água residual produzida nas instalações).

Os referidos efluentes líquidos, resultantes dos processos de valorização orgânica e
confinamento técnico de resíduos, são tratados ou pré-tratados dentro das instalações de
tratamento de resíduos, consoante o seu destino, seja o meio hídrico ou os coletores
municipais/ multimunicipais/ ETAR.

CIVTRS Alto Tâmega, Boticas
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Unidades 
de Tratamento 

Mecânico
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13 No RS 2013 por lapso foi reportado 5 em vez de 2. As unidades de tratamento
mecânico com tratamento biológico associado não foram consideradas.

Em 2014, foram encaminhados 74,5 mil toneladas de resíduos para Tratamento Mecânico. Esta tecnologia de
tratamento permite recuperar materiais valorizáveis a partir dos resíduos urbanos, nomeadamente, plásticos. A
fração inorgânica resultante do tratamento mecânico, dado o seu elevado poder calorífico pode ser utilizada para
a produção de um combustível, designado combustível derivado de resíduos (CDR), utilizado na indústria
enquanto combustível secundário. 

Além dos resíduos enviados para CDR produzidos pela Amarsul, são também produzidos CDR na Valnor e na
Ersuc, provenientes da unidade de tratamento mecânico e biológico das empresas. Como resultado, em 2014,
foram produzidos 27,2 toneladas de CDR, provenientes de 46,8 mil toneladas de resíduos. 

4
Unidades de produção

de combustíveis
derivados de resíduos

(CDR)

< 77 >

Unidade de Tratamento Mecânico, Palmela

Combustíveis derivados de resíduos (CDR): são os
combustíveis preparados a partir de resíduos não perigosos,

cuja utilização visa a recuperação de energia
in Despacho nº 21295/ 2009



Norma internacional de Sistema de
Gestão de Energia ISO 50001
Grupo AdP
A holding entendeu Implementar no Grupo sistemas de
gestão da energia com base nos requisitos da Norma ISO
5001, para criar um quadro de referência único em termos de
boas práticas e eficiência energética, que tenha como principais objetivos:

1) Melhorar o desempenho global das empresas em matéria de eficiência energética,
numa ótica corporativa;

2) Definir uma metodologia sistemática de atuação;
3) Promover o benchmarking entre empresas.

Índice Mensagem do Presidente 1. O Grupo Águas de Portugal 2. O Desempenho do Grupo 3. Anexos < 78 >

Combate às Alterações Climáticas

Comprometemo-nos a aproveitar o potencial energéticos das
instalações, aproveitar os resíduos e seus subprodutos como fonte
de energia renovável e aumentar a eficiência energética
reduzindo/ compensando emissões.

A melhoria do desempenho global das empresas em matéria de eficiência energética, numa
ótica corporativa, é um dos grandes desafios do Grupo no combate às alterações climáticas.

A otimização do consumo de energia, sob a forma de eletricidade e combustíveis, passa pela
aposta nas energias renováveis com a consequente redução dos gases de efeito de estufa,
pela maximização do aproveitamento dos ativos das instalações e dos recursos endógenos.

Energia Elétrica

Em 2014, foram consumidos 717.657 MW/h de energia sob a forma de eletricidade, 93,1%
das quais pertencem ao setor de abastecimento e saneamento. Neste os consumos de
eletricidade são mais elevados devido à necessidade de elevação de água e água residual.

Atualmente existem 70 instalações consumidoras intensivas de energia nas empresas
operacionais.

Objetivo: 

Promover a eficiência
energética.

ETAR de Serzedelo, 
V. N. Famalicão
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“Boas práticas de poupança do consumo
energético em sistemas de lamas ativadas”

Com o tema “Boas práticas de poupança do consumo energético em
sistemas de lamas ativadas”, realizou-se no dia 3 de dezembro o
segundo workshop dinamizado pela rede de Inovação e I&D do Grupo
Águas de Portugal.

Contando com a participação de cerca de 70 colaboradores, a sessão
teve por objetivo a partilha das boas práticas adotadas pelas empresas
na operação e manutenção dos seus sistemas de tratamento de águas
residuais, neste caso sistemas de arejamento em lamas ativadas. 

Procedimentos como limpezas dos sistemas de arejamento por
difusores, utilização de variadores de velocidade, substituição de sistemas
de arejamento, adaptação de compressores, controladores dos sistemas
de arejamento em função de sondas de oxigénio dissolvido e potencial
redox, adaptação de capacidades de arejamento e agitação em
arejadores superficiais e soluções de areation tank settling em condições
de pluviosidade, foram algumas das boas práticas apresentadas.

O aproveitamento dos ativos e recursos endógenos permite a produção de energias alternativas,
contribuindo para a descentralização da produção de energia elétrica e de combustíveis, utilizando
fontes de energia não fósseis. As empresas de gestão de resíduos são as que mais contribuem para
a produção de energias a partir de fontes renováveis.

Com a entrada em funcionamento de novos equipamentos de cogeração, a produção de eletricidade
a partir de biogás cresceu face a 2013, originando cerca de 211.857 MWh/ano. Em 2014, foram
processados 118 milhões de m3 de biogás, valor ligeiramente superior a 2013, originando, por
cogeração, energia elétrica que foi maioritariamente vendida à rede, ou numa pequena percentagem
consumida diretamente nas instalações e energia térmica. Parte do biogás que, por motivos de ordem
técnica, não pode ser aproveitado, é queimado em flare. É nas empresas de saneamento e de gestão
de resíduos (nos processos anaeróbios nos aterros sanitários de RU, nos digestores da fração
orgânica de RU e nos digestores de lamas do tratamento de águas residuais) que a energia elétrica
é produzida, através do processo de cogeração, utilizando como combustível o biogás.

      2012 2013 2014
Biogás para produção de eletricidade vendida à rede (m3) 93.714.190 98.794.741 94.984.299
Biogás para produção de eletricidade consumida 
nas instalações da empresa (m3) 6.826.032 7.032.441 12.710.851
Biogás para produção de energia térmica (m3) 9.830.656 6.658.161 6.747.383
Biogás queimado em flare (queimador) (m3) 7.728.797 3.711.935 3.215.606
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Em 2014 registou-se uma dependência
energética do exterior de apenas 30%.

Objetivo: 

Aumentar a energia
produzida através da

queima de biogás.
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A produção de energia a partir dos Resíduos
Urbanos, quer através de incineração, quer
do aproveitamento do biogás de aterros e
de instalações de valorização orgânica, muito
tem contribuído para a sustentabilidade
económica das empresas e para a minoração
da dependência energética do país.

A produção de energia elétrica na Central de Valorização Energética da Valorsul corresponde, atualmente, à maior parcela de
energia produzida proveniente de fontes endógenas. Em 2014, foram produzidos 288.356 MWh/ano, valor substancialmente
inferior a 2013 devido à paragem programada para manutenção e a uma paragem extraordinária devido a um incidente na turbina.

Em 2014, as centrais solares fotovoltaicas estão instaladas em 68% das empresas do Grupo, em cerca de 401 infraestruturas.
78% das empresas do Grupo têm painéis solares térmicos (para aquecimento de água).

      2012 2013 2014
Energia elétrica produzida por painéis mini e microfotovoltaicos (MWh/ano) 2.360 2.534 2691
Energia elétrica produzida por pico e microhídricas (MWh/ano) 4,4 6 6
Energia elétrica produzida pelo Ciclo Orgânico de Rankine (MWh/ano) 1.913 1.970 1.598

Geração de energia elétrica a
partir de mini-hídricas 
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
A AdTMAD promoveu em 2014 um estudo de
soluções de geração de energia elétrica baseadas
em mini-hídricas. O caso de estudo foi aplicado aos
caudais ecológicos na albufeira do Pinhão.

Objetivo: 
Promover a produção 
de energia a partir do

aproveitamento
hidroelétrico 

em micro 
e mini-hídrica.
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Combustíveis

O consumo de combustíveis – gasolina e gasóleo – nas empresas do Grupo deve-se,
maioritariamente, ao consumo da frota automóvel de serviço (incluindo veículos de recolha/
transporte de resíduos) e, em menor escala, aos equipamentos usados nas instalações. No
setor dos resíduos os consumos de combustíveis são maiores pela necessidade de recolha/
transporte de resíduos. Existem nas empresas consumos de outros combustíveis, tais como
GPL, gás natural e propano.

      2012 2013 2014

Consumo de gasolina - fontes móveis (m3) 92 73 373
Consumo de gasóleo - fontes móveis (m3) 11.873 11.710 11.428
Consumo de gasolina - fontes fixas (m3) 4 4 7
Consumo de gasóleo - fontes fixas (m3) 164 167 148
Propano (kg) 14.373 34.055 23.974
GPL (m3) 8.974 10.257 9.401
Gás natural (milhares de m3) 2.161 4.310 5.843

14 Em 2014, a Valnor teve menor recolha de OAU devido à situação económica e à paragem de produção de biodiesel
entre outubro e dezembro.

A substituição de combustíveis fósseis por combustíveis mais amigos do ambiente,
nomeadamente produzidos a partir de resíduos (óleos alimentares usados - OAU), tem sido
uma constante na Valnor. Em 2014, a empresa produziu cerca de 52 mil litros14 de biodiesel
puro a partir de OAU, equivalente a 189 mil litros de combustível com mistura (30% biodiesel/
70% gasóleo). Este foi utilizado na frota automóvel, permitindo reduzir os gases com efeito de
estufa através da utilização de energias verdes.

O menor consumo registado, assim como a sua diminuição sustentada desde 2011, deve-se no
essencial a uma cada vez maior atenção por parte das empresas à gestão das rotas, à gestão
do grau de enchimento dos ecopontos e ao conhecimento do seu histórico, à gestão das
deslocações para o exterior.
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Emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) 
e Outras Emissões

Emissões de GEE

Um dos compromissos do Grupo é a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Em
2014, as empresas emitiram cerca 210,4 mil toneladas de CO2. O setor do Abastecimento e
Saneamento correspondeu a 85% do valor total apresentado.

Holding e InstrumentaisÊ  

Resíduos
Abastecimento e SaneamentoÊ 

Emissões de GEE
(%)

 

84,09%

15,40%

0,51%

Formação em Eco condução
Águas do Oeste
Em 2014, 12 colaboradores da Águas do Oeste tiveram formação em eco condução e condução defensiva.

Durante 8 horas, os colaboradores tiveram oportunidade de desenvolver competências para uma condução
segura, defensiva e mais amiga do ambiente. Foram reforçados os seus conhecimentos em segurança ativa e
passiva como meio de prevenção para a sinistralidade e na vertente da condução económica e segura com vista
a uma real diminuição de consumos e gastos promovendo a saúde ambiental e fazendo da ecologia uma atitude,
um comportamento, um hábito. 

Às emissões apresentadas acrescem emissões de CO2, não contabilizadas, associadas ao
tratamento de águas e resíduos (emissões difusas), à execução de empreitadas, às atividades
de suporte à exploração de infraestruturas – tais como transporte de resíduos produzidos,
transporte de reagentes, transporte de resíduos por recicladores externos, atividade de
manutenção, entre outras - transporte de bens e serviços bem como às deslocações de
colaboradores em viaturas próprias e em transportes coletivos, nomeadamente casa-empresa/
empresa-casa.

Não sendo possível eliminar todas as emissões de GEE, tem sido desenvolvidos alguns projetos
de compensação de emissões, pelas empresas participadas do Grupo.
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Objetivo: 
Formação de

colaboradores em
Eco condução
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A valorização orgânica dos resíduos permite reduzir a emissão
de gases com efeito estufa e promover a produção de

eletricidade a partir de f ontes endógenas.
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Emissões de NOx, SOx e COVNM

Associadas ao consumo de gasolina e gasóleo proveniente da frota automóvel de serviço, as empresas do Grupo AdP emitem
NOx, SOx e COVNM.
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As emissões provenientes da cogeração e queima de biogás são monitorizadas pontualmente de acordo
com as licenças e com os pareceres das entidades competentes, sendo no entanto os valores emitidos,
muito baixos. As emissões provenientes dos processos de incineração de resíduos são monitorizadas em
contínuo.
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Central de Valorização Orgânica, Leiria
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Proteção da Natureza e da Biodiversidade

Comprometemo-nos a requalificar o ambiente, valorizar a paisagem
e proteger a biodiversidade.

Requalificação do ambiente, valorização
da paisagem e contribuição para a
proteção da biodiversidade

A captação controlada de caudais para abastecimento, a rejeição de águas
residuais tratadas e o adequado tratamento de resíduos por parte das
empresas do Grupo AdP permitem que os solos, os níveis freáticos e os meios
hídricos apresentem as características adequadas ao desenvolvimento da
biodiversidade e dos ecossistemas. 

“A gestão sustentável da água numa economia verde
requer o seu uso de f orma mais eficiente, garantindo
que os ecossistemas têm a quantidade e qualidade de

água necessária para funcionar de f orma eficaz.” 
in PENSAAR 2020

“As massas de água deixaram de corresponder a meros recursos,
passando a ser encaradas como um suporte da vida nos meios
aquáticos, absolutamente decisiva para a sustentabilidade.”
in PENSAAR 2020
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Em 2014, o valor de área protegida ocupada pelo Grupo era de 383 ha15. A localização
de infraestruturas nestas áreas (nomeadamente no setor do abastecimento e
saneamento, pela necessidade da proximidade de linhas de água) é um dos aspetos
sensíveis que o Grupo identifica, controla e minimiza.

Estão, atualmente, em vigor no Grupo 22 EIA. Em infraestruturas abrangidas pelo
regime legal de avaliação de impacte ambiental, pela sua localização ou dimensão, são
realizados os respetivos estudos, que asseguram a proteção do ambiente, mediante a
aplicação de medidas de monitorização e minimização de impactes, ao longo de todas
as fases do ciclo de vida das instalações. 

Em infraestruturas de menor dimensão e/ou localizadas em zonas não protegidas, o
Grupo adota um conjunto de boas práticas, identificando os aspetos ambientais
controláveis e influenciáveis provenientes da atividade, define medidas de controlo para
minimizar os impactes provocados nos domínios relevantes (ar, água, solo, ruído, entre
outros), os quais permitem traçar um caminho na valorização da paisagem e na
salvaguarda da biodiversidade.

15 Em 2013, por duplicação de valor numa das empresas, foram reportados incorretamente mais 3 ha do que o
valor real.

Colaboradores plantam árvores 
na Serra da Freita
Águas do Douro e Paiva
Os colaboradores da Águas do Douro e Paiva (AdDP)
participaram na ação de plantação de árvores
autóctones em Palma, Serra da Freita, em Arouca.

Esta ação, promovida pelo Centro de Educação
Ambiental da AdDP, insere-se no âmbito de um dos
projetos desenvolvidos pelo Centro Regional de Excelência
em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Área
Metropolitana do Porto (CRE.Porto) - "FUTURO - projeto das
100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto".

Os colaboradores da AdDP, seus familiares e amigos contribuíram para a concretização do
objetivo projetado para esse dia que foi plantar 870 árvores autóctones (150 vidoeiros, 50
azevinhos, 200 medronheiros e 470 carvalhos-alvarinhos).

Cedência de composto à Fundação Mata do Bussaco
Ersuc
No passado mês de agosto, a Ersuc cedeu cerca de 30 toneladas de composto FERTISUC
à Fundação Mata do Bussaco.

Esta fundação demonstrou interesse na aplicação do composto para manutenção de áreas
ajardinadas e viveiros, tendo a Ersuc concordado que a sua aplicação beneficiaria não só a
Mata mas também toda a comunidade que dela usufrui. O composto FERTISUC é
produzido através da digestão anaeróbia da fração orgânica contida nos RSU, seguida de
compostagem em túneis fechados, maturação e afinação final, conferindo-lhe propriedades
importantes para o seu uso como corretor orgânico de solos e outras aplicações.
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Conservação e Valorização dos Recursos

Comprometemo-nos a aumentar a ecoeficiência das instalações.

Boas Práticas

Água

Boas práticas de Poupança, Reciclagem 
e Reutilização de Água

- Redução de consumos nos edifícios e nas instalações operacionais:

• Instalação de fluxómetros/ redutores de caudal nas torneiras e
mangueiras;

• Aquisição de torneiras com temporizadores;
• Redução de capacidade de água nos depósitos dos autoclismos e

instalação de autoclismos de dupla descarga;
• Opção por arranjos exteriores nas instalações que não requeiram

rega (exemplo: cobertura com casca de pinheiro);
• Instalação de sensores de pluviosidade nas áreas ajardinadas;
• Manutenção preventiva dos equipamentos de água;

- Reutilização de água residual tratada, de água de processo do
abastecimento, de água da rede e água pluvial;

- Utilização de água de captações próprias.

11
milhões de m3

água reutilizada nas
instalações internas 

e externas às
empresas
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Os usos da água residual tratada:

- Lavagem de pavimentos das instalações, equipamentos, rodados e órgãos de tratamento;
- Rega de espaços verdes (privados e públicos, incluindo campos de golfe);
- Preparação de reagentes;
- Inertização das cinzas volantes e nos extratores de escórias;
- Rega de pilhas de composto;
- Desentupimento de bombas;
- Descargas das instalações sanitárias;
- Utilizações municipais, como lavagem de ruas e contentores;
- Utilização nas desodorizações; 
- Purificação do biogás;
- Arrefecimento de sistemas de refrigeração.

Boas Práticas 
Algar
Instalação de sensores de pluviosidade nas áreas jardinadas.

Resiestrela
Utilização de água de furos de captação para lavagens e utilização como água
industrial no processo.

Simdouro
Reutilização de água tratada na ETAR em rega, lavagem e preparação de reagentes.

Valorminho
Sinaléticas afixadas alertando os colaboradores e visitantes para poupança de água.

Valorlis
Cisterna na Central de Valorização Orgânica que permite a reutilização das
águas das chuvas.

Valorsul
No caso da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos é reutilizada
água na inertização das cinzas volantes e nos extratores de escórias.

Amarsul
A água utilizada nos geradores de nevoeiro (responsáveis pela humidificação
do ar extraído do Edifício de Receção de RSU e do topo do Pavilhão de
Compostagem a montante do biofiltro) é reutilizada para irrigação do material
em compostagem).

EPAL
Durante 2014 foram reciclados 2,793 milhões de m3.

Águas do Douro e Paiva
Em 2014, manteve-se a prática de reutilização de água na ETA de Lever por
incorporação no processo de tratamento da água analisada nos amostradores
online.

Simtejo
A EE Agências, em Alcântara, é abastecida com rede de água residual tratada.

Reutilização de águas
residuais tratadas
Águas do Algarve
Pese embora as limitações referidas, do
volume total de água residual tratada pelas
ETAR do Algarve (próximo de 40 hm3/ano),
cerca de 4% desse volume é reutilizado
internamente nas próprias instalações, para rega
de espaços verdes e lavagem de pavimentos e
equipamentos e na preparação de soluções de reagentes
[num total de cerca de 0,8 hm3/ano], e na rega de campos de
golfe (Salgados e San Lorenzo, respetivamente a partir das
ETAR de Albufeira Poente e da Quinta do Lago) e de espaços
verdes (Infraquinta, a partir da ETAR da Quinta do Lago) [num
total de cerca de 0,7 hm3/ano].
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Boas práticas de Poupança de Energia Elétrica

- Instalação de janelas duplas;
- Colocação de estores externos nos edifícios administrativos e laboratórios;
- Dispositivos de fecho automático nas portas;
- Redução da iluminação exterior; 
- Iluminação com recurso a tecnologia LED;
- Alteração de tarifas e ciclos para redução do consumo de energia;
- Redução da energia reativa;
- Gestão de consumos, privilegiando o horário de vazio da utilização de energia elétrica;
- Manutenção preventiva dos equipamentos; 
- Colocação de termoacumuladores (com relógios);
- Aquisição de equipamentos elétricos e eletrónicos mais eficientes;
- Realização de auditorias energéticas; 
- Substituição de interruptores por células de deteção de movimento para

acionamento de iluminação de preferência por célula fotovoltaica;
- Aquisição de variadores de velocidade (nos grupos eletrobomba);
- Execução de sistemas de drenagem preferencialmente gravíticos; 
- Realização periódica de ações de sensibilização e disponibilização de informação de

boas práticas;
- Sinalética nos pontos-chave dos edifícios, alusivos à poupança de energia elétrica.

Energia Elétrica

Objetivo: 
Promover a eficiência

energética
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Boas Práticas de Poupança, Reciclagem e
Reutilização de Materiais e Consumíveis 

- Utilização de papel reciclado;
- Utilização de lapiseiras em detrimento de lápis;
- Utilização de copos de vidro em detrimento de materiais plásticos;
- Utilização de pilhas recarregáveis;
- Utilização de tinteiros recicláveis;
- Utilização de tintas biodegradáveis para impressão;
- Definição de impressoras, por defeito, em modo económico, a preto e

branco, em frente e verso e/ou mais do que uma página por folha;
- Instalação de impressoras em rede, em detrimento de impressoras individuais;
- Aquisição de equipamentos multifuncionais com tinteiros individuais (um

por cor);
- Envio de cartuchos vazios e toners para enchimento e posterior reutilização;
- Utilização de meios eletrónicos ou locais de consulta para divulgação de

documentos para conhecimento geral;
- Envio do recibo mensal de vencimento por e-mail, em detrimento de papel; 
- Disponibilização de documentos em formato digital em reuniões;
- Criação de arquivos eletrónicos, em detrimento de arquivos de papel;
- Incentivo à não impressão através de mensagem de rodapé no correio

eletrónico;
- Implementação de sistemas de gestão documental de entrada e saída de

documentos com base em ferramentas informáticas;
- Reutilização interna de material de escritório (envelopes, pastas de

documento, papel de rascunho para apontamentos ou impressão);
- Formações em e-learning;
- Sensibilização de colaboradores para a redução de consumíveis.

Materiais e Consumíveis Orientamos a nossa gestão/ aquisição de bens ou serviços
de forma a:

- Economizar matérias-primas, diminuindo o consumo de recursos naturais e limitando
o impacto ecológico nesses recursos;

- Economizar energia;

- Reduzir a produção de desperdícios perigosos e dificilmente degradáveis, privilegiando
os materiais biodegradáveis;

- Diminuir a produção de resíduos (com a utilização de materiais reutilizáveis e recicláveis).

< 93 >

70
toneladas

de papel

consumidas
no Grupo AdP
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Boas Práticas
Simtejo
A nível administrativo todas as cartas e envelopes da Simtejo são produzidos em papel
reciclado.

As novas impressoras foram instaladas para funcionar por defeito com impressão em
frente e verso e também só imprimem após a introdução de um código de utilizador
(diminuição das impressões que depois ninguém ia buscar).

Simarsul
Ao nível das empreitadas e, em caso de incorporação de reciclados de RCD integrados na
obra, existe um planeamento e acompanhamento ambiental na observância do
cumprimento dos requisitos definidos no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição (PPG).

Foi implementada uma aplicação informática para gestão documental – Fortis.

É feita uma seleção de consumíveis amigos do ambiente no processo de aquisição (ex.
consumíveis com rótulo ecológico, entre outros).

Águas do Algarve
Em caso de derrame de reagentes há, na generalidade das instalações, a possibilidade da
sua incorporação no tratamento (conforme o local de derrame).

Águas do Centro Alentejo
Utilização de papel híbrido (elaborado a partir de matérias primas provenientes de
florestas sustentáveis).

Águas do Oeste
Incorporação de materiais reciclados em empreitadas, de acordo com definido em
caderno de encargos.

Águas do Norte Alentejano
As equipas de operação estão instruídas para a recolha de soluções de reagentes
preparados de forma inadequada (por avaria ou por erro) para posterior reutilização se
possível, seja por introdução no processo, seja na nova preparação. 

A AdNA assegura ainda o cumprimento da incorporação de materiais reciclados em obra.

Algar
Foram utilizadas 65 garrafas de plástico de 1,5L para a construção de 13 porta-folhetos
que foram distribuídos por todas as instalações da Algar. Estes porta-folhetos
disponibilizam a todos os colaboradores, informação sobre as normas do Sistema de
Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança da empresa.

São adquiridos pneus recauchutados, sempre que viável, ao invés de pneus novos.

Foi promovida ainda a compra de tinteiros recicláveis, em detrimento dos tinteiros não
recicláveis.

Valnor
Utilização de pilhas recarregáveis e emissão de faturas em papel reciclado.

Águas do Douro e Paiva
Implementação de políticas informáticas que visam a restrição de impressões a cores.

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
Implementação de cotas de impressão por colaborador que limitam o nº mensal de
impressões. Estas iniciativas traduziram-se numa clara diminuição no consumo de papel e,
consequentemente, do nº de árvores abatidas por cada quilo de papel utilizado.

Resiestrela
As comunicações internas são efetuadas via correio eletrónico.

Valorlis
Existência de um Sistema de Gestão Documental: toda a documentação recebida (cartas,
ofícios, faxes, documentos contabilísticos) é digitalizada e circula por via digital na empresa,
reduzindo o número de fotocópias e impressões necessárias.

Criação de cadernos de rascunho, reutilizando folhas impressas apenas num dos versos.
Reuniões do Conselho de Administração em formato digital.
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Resíduos Produzidos

Em 2014, foram produzidas 3.510 toneladas de resíduos, nas atividades administrativas
e operacionais (incluindo manutenção e laboratórios). 

81%
dos resíduos

produzidos são
classificados como

não perigosos
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2.2. Simbiose com os Acionistas

2. O Desempenho do Grupo
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Desafios
•Criação do valor para os acionistas e partes interessadas;

•Cumprimento das orientações e objetivos previstos nas estratégias sectoriais;

•Desenvolvimento de novas atividades.

Garantir a sustentabilidade económica do Grupo e a criação de valor
para os acionistas e demais partes interessadas:

•Promover a adoção de um modelo de gestão suscetível de criar um Grupo empresarial de
referência no setor do ambiente;

•Promover a credibilidade e a transparência dos modelos de gestão, aproximando-os dos requisitos
exigidos às empresas cotadas em bolsa;

•Promover a eficiência técnica, financeira e económica dos sistemas, assegurando a manutenção das
infraestruturas em exploração e valores mínimos garantidos de retorno do investimento acionista;

•Promover economias de escala;
•Criar novas áreas de negócios subsidiários e complementares.

Princípios e Compromissos
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O Estado e os Municípios confiaram ao Grupo AdP um papel central na
resolução dos desafios nacionais ao nível ambiental, cujo desempenho muito
tem contribuído direta ou indiretamente para o crescimento económico do
país. Tal relação é processada num ambiente de transparência e confiança.

A eficiência técnica, económica e financeira, as sinergias como ganhos de
economias de escala e a transparência dos modelos de gestão são os principais
desafios com que o Grupo AdP se depara, para dar resposta aos seus acionistas
e demais partes interessadas. Esse rigor técnico, económico e financeiro tem de
ser sempre conciliado com a excelência no desempenho ambiental.

A resposta do Grupo aos desafios está bem patente na evolução das taxas
de cobertura dos sistemas integrados, cuja exploração e gestão estão sob a
sua responsabilidade, na resolução dos passivos ambientais assim como nos
indicadores de qualidade de serviço.

Durante o ano de 2014, o Grupo AdP apostou na procura da sua
sustentabilidade económica financeira através da redução de custos,
regularização das dívidas dos Municípios e desvios tarifários. Ao nível dos
investimentos do Grupo, e fruto da situação económica, foram os mesmos
recalendarizados. Contudo, o limite da redução é o da garantia das obrigações
legais e contratuais, nomeadamente quanto à qualidade e fiabilidade da
prestação de serviços públicos essenciais à população. 

Em 2014, o resultado líquido consolidado do Grupo AdP, cifrou-se cerca de
102,3 milhões de euros, o que representa uma redução de 2,3 milhões de
euros relativo ao exercício financeiro de 2013. Contudo, o Grupo continua a
responder com determinação aos seus acionistas e demais partes interessadas.

2.2. Em Simbiose com os Acionistas

Comprometemo-nos a reorganizar o setor do
abastecimento de água e saneamento de águas residuais,

com prioridade para a sustentabilidade económico-
-financeira das operações nestes domínios e para a

melhoria da eficiência na prestação dos serviços.
in orientações estratégicas para o mandato 2013-2014



EBITDA
(milhões de EUR)
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Volume de negócios
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816,2
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O Grupo AdP, enquanto ator com função ativa na sociedade e no ambiente, está empenhado numa gestão adequada dos
seus recursos, de forma a promover uma operação mais eficiente, que garanta uma melhor qualidade do serviço prestado,
a melhores tarifas para a comunidade.

A evolução do volume de negócios, incluindo o efeito das operações detidas para venda na Unidade de Negócios de
Resíduos foi a seguinte:

A caracterização do setor de águas e resíduos mostra uma evolução histórica dinâmica e de permanente procura do
modelo mais adequado à obtenção dos objetivos nacionais de forma a assegurar a prossecução das políticas sectoriais que
enquadram a sua atividade e a criação de valor acionista, com especial enfoque para uma prudencial gestão do risco e
mobilização de recursos financeiros.

O Orçamento de Estado, as regras de bom governo do Setor Empresarial do Estado e as orientações da tutela, estão na
base do modelo de gestão do Grupo AdP e assentam numa articulação de objetivos e de princípios de sustentabilidade
de grande exigência de gestão.

As empresas do Grupo AdP, pertencentes ao Setor Empresarial do Estado, seguem uma estrutura de gestão em
conformidade com o Decreto-Lei n.º558/99, de 17 de dezembro, com as alterações decorrentes do Decreto-Lei
n.º300/2007, de 23 de agosto, e com o Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º71/2007, de 27 de março.

“O setor gera benefícios 
de caráter transversal 

em paralelo com outros setores 
e que são importantes para 
o desenvolvimento económico 

do país.” 
in PENSAAR 2020
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Neste contexto, de acordo com o modelo de concessão definido, competem ao Estado os poderes
de fiscalização, direção, autorização, aprovação e suspensão das atividades, incluindo a autorização de
novos investimentos, a aprovação de tarifas e orçamentos de exploração, de investimento e financeiros. 

As tarifas a praticar decorrem, das condições
associadas a cada sistema, nomeadamente, o

volume de investimento previsto e a população
abrangida e tem especial impacto nas

empresas e na comunidade.
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O Grupo AdP entende que o desenvolvimento e a melhoria contínua dos seus processos, a prestação de um serviço público de
qualidade e a diversificação numa ótica de aumento da eficiência são pilares essenciais que o tornam no maior Grupo de referência no
setor do ambiente. Para tal, apostou fortemente nas certificações dos sistemas de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade
Social, numa lógica de transparência e credibilidade.

O rigor 
e a transparência
são o nosso lema.

2014 2013 2012 2011

Certificações
(%)

84%

92%
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95%
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41%
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A aposta numa gestão rigorosa das empresas assegura os princípios de transparência e credibilidade,
com base em valores de integridade e ética. As preocupações diárias com a eficiência ou o crescimento
económico não podem ser dissociadas de uma conduta ética e responsável. 

O Grupo dispõe de diversas ferramentas de prevenção, implementação e controlo que visam
assegurar a sua atuação de acordo com os princípios e valores de Grupo.

Entre as ferramentas de prevenção das questões relacionadas com a conduta ética dos colaboradores
e fornecedores nas empresas do Grupo, destacam-se o Código de Conduta e Ética do Grupo AdP, os
Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, os Regulamentos de Fornecedores e
a implementação em 15 empresas da norma de Responsabilidade Social SA 8000 (ferramentas já
descritas no primeiro capitulo).

O Código de Conduta e Ética vem corporizar o compromisso do Grupo AdP com uma conduta ética
nos seus relacionamentos internos e externos, tendo como objetivo o reforço dos padrões éticos
aplicáveis e à criação de um ambiente de trabalho que promova o respeito, a integridade e a equidade.
O código é subscrito por todos os colaboradores do Grupo. Mas, mais do que um compromisso, este
Código de Conduta e Ética reflete a vontade de prosseguir um caminho de melhoria contínua de um
Grupo empresarial, que assume como princípios estruturantes da sua ação o respeito pelos direitos
dos trabalhadores, a responsabilidade da defesa e proteção do meio ambiente, a transparência nas suas
relações com o exterior e a contribuição para um desenvolvimento sustentável.

Em 2010, foi constituída a Comissão de Ética do Grupo AdP, à qual compete acompanhar, com isenção
e independência relativamente aos órgãos sociais da sociedade, a divulgação e o cumprimento do
Código de Conduta e Ética em todas as empresas que integram o Grupo Águas de Portugal. A
Comissão é constituída por cinco membros e poderá ser contactada através do e-mail
eticaadp@adp.pt.

A concretização do princípio da transparência é alcançada através da divulgação regular de informação
sobre desempenho e iniciativas, a nível interna e externo tanto da parte da holding como de todas as
empresas participadas.

“As empresas devem combater a corrupção
em todas as suas f ormas, inclusive

extorsão e suborno.”
in Princípio contra a Corrupção, Global Compact

Manual de Indicadores 
de Sustentabilidade 

O Manual de Indicadores de Sustentabilidade
do Grupo AdP garante a uniformização na
recolha de indicadores permitindo a fiabilidade
na consolidação de informação referente a
todo o Grupo.
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Todas as empresas do Grupo publicam anualmente os seus Relatórios e Contas.

Também o reporte das melhores práticas de atuação em matéria de
sustentabilidade tem-se tornado num procedimento cada vez mais frequente nas
empresas do Grupo AdP.  

Destaque-se ainda a adoção por parte das empresas do Grupo AdP, de um Plano
de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de acordo com a
Recomendação para as Empresas do Setor Empresarial do Estado. Este plano
identifica as áreas potencialmente sujeitas à ocorrência de atos de corrupção, bem
como os principais riscos daí decorrentes, os controlos instituídos que visam a sua
mitigação e a sua probabilidade de ocorrência. Anualmente é remetido para o
Conselho de Prevenção da Corrupção, o relatório anual sobre o cumprimento
dos Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

De notar ainda que o Grupo AdP, ao subscrever, em 2010, o Pacto Global das
Nações Unidas, assume o compromisso de que as suas estratégias e políticas,
respeitam integralmente os 10 princípios deste Pacto Global, realçando-se o da
Anticorrupção (Princípio 10), onde se refere que “As empresas devem combater
a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno.”

A Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco, responsável pela identificação
dos fatores de risco ao nível das principais atividades empresariais e dos respetivos
controlos chave para reduzir ou eliminar o seu impacte, é o garante de todo o
processo.

Todas as empresas do Grupo AdP têm auditorias financeiras, realizadas por entidades
externas e independentes, resultando na publicação do Relatório e Contas,
disponibilizado a todas as partes interessadas. 
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A gestão dos riscos inerentes 
à atividade do Grupo

é uma vertente que assume 
elevada importância.

Para a concretização das orientações
de gestão estabelecidas pelo acionista
é essencial a eficiência técnica,
económica e financeira. 

Mecanismos de controlo do funcionamento dos modelos de gestão

- Auditorias às contas das empresas por entidades externas;
- Certificação legal das contas;
- Auditorias ao contrato de concessão, contratos de fornecimento e recolha e contratos de entrega e

receção de resíduos pela holding;
- Auditorias aos investimentos realizados por parte da holding;
- Auditorias de avaliação de qualidade dos serviços por parte da ERSAR;
- Auditorias de acompanhamento dos processos de contratação pública para empreitadas alvo de

apoios comunitários, por parte do fundo de coesão;
- Auditorias aos sistemas de responsabilidade empresarial (qualidade, ambiente, higiene, saúde e

segurança e responsabilidade social), por entidades certificadoras; 
- Inspeções por entidades externas (maioritariamente realizadas pela IGAOT e ACT).

As orientações nacionais para o setor assentam numa articulação de objetivos e de princípios de
sustentabilidade, num contexto de grande exigência de gestão, visando atingir tarifas dentro dos
limites socialmente aceitáveis. Estas refletem o custo da gestão do abastecimento, do saneamento e
da gestão dos resíduos, tendo em conta os níveis de atendimento desejados. As empresas do Grupo
AdP gerem os seus sistemas desde a conceção, planeamento e construção, até à fase de exploração,
usando, eficientemente, os recursos necessários.

Enquanto empresa de serviço público, o Grupo AdP procura assegurar uma gestão adequada das suas
empresas participadas através da otimização de custos, de forma a garantir a sua sustentabilidade
económica, a qualidade do serviço prestado ao cliente e a minimização dos seus impactes.
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Valor económico direto gerado, distribuído 
e acumulado

A criação de valor económico para os stakeholders do Grupo resultou na seguinte distribuição:

Clientes: € 872.393.390

Fornecedores: € 532.568.543

Colaboradores: € 130.511.450

Financiadores: € 123.903.536

Estado: € 58.194.170

Comunidade: € 327.867

O desempenho do serviço público prestado pelas empresas do Grupo AdP está diretamente
relacionado com a eficiência das atividades de operação e manutenção dos sistemas. 

As falhas no abastecimento, os colapsos em coletores e as avarias em equipamentos pesados
podem ter consequências no serviço prestado às populações, pelo que, a capacidade de
resposta nestas situações é fundamental. A manutenção dos equipamentos e das infraestruturas,
quer numa perspetiva reativa, quer preventiva, é indispensável para gerir o serviço.

O Grupo prossegue com uma abordagem cada vez mais proativa, apostando na reabilitação
de condutas, ramais e coletores já existentes e com necessidade de substituição, enquanto
medida essencial para contribuir para a eficiência operacional dos sistemas. 

24 Horas16

Capacidade de reserva nos 
sistemas de abastecimento em “alta”

36 Horas 
Capacidade de reserva nos sistemas de

abastecimento em “baixa”

59 Falhas
Abastecimento em “alta”

111 Falhas
Abastecimento em “baixa”

60 Colapsos
Coletores em “alta”

0 Colapsos
Coletores em “baixa”

16 O valor de 2013 (30 horas) continha um erro de duplicação de valor numa empresa do Grupo. O valor real de 2013
é de 23 horas.

Barragem de Odelouca, Silves
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“Comprometemo-nos em prosseguir a promoção da
eficiência, ref orçando o agrupamento de sistemas
e promovendo soluções integradas para gestão do

ciclo urbano da água”
in orientações estratégicas para o mandato 2013-2014

Garantir que os serviços públicos essenciais continuem a ser prestados à população
portuguesa de forma universal e equitativa, com qualidade e com custos controlados é o
grande objetivo do Grupo Águas de Portugal. 

A sustentabilidade das operações e a eficiência da gestão são os grandes objetivos deste
Conselho de Administração e esses são os pressupostos das opções estratégicas para a
atividade do Grupo AdP. Os ganhos com as economias de escala e de gama resultantes das
agregações e a otimização de processos resultante da gestão integrada dos sistemas municipais
permitirão reduzir os custos dos serviços de água e de saneamento com benefícios para o
consumidor final, sendo que a implementação de processos mais eficientes irá igualmente
permitir atuar ao nível da redução de perdas e promover a eficiência económica e ambiental
dos sistemas em “baixa”. 

Em 2014, foram elaborados os estudos relativos às agregações dos sistemas em “alta” e à
integração de sistemas “alta-baixa”, com vista à obtenção de ganhos de eficiência produtiva e
técnica que contribuam para a racionalização das tarifas. Neste âmbito foram apresentados à
Tutela sectorial os estudos relativos às agregações Norte e Centro Litoral (“alta”), foram

celebrados os contratos de parceria e gestão do Noroeste (“baixa”) e desenvolvidos os
estudos relativos a novas parcerias para a “baixa”.

O regulador, agora independente e com poderes reforçados, irá ter um papel determinante
para o sucesso das políticas públicas nos nossos domínios de atividade, assim como os
municípios nossos parceiros, cuja colaboração é fundamental para tornar mais eficiente este
setor de serviços que são essenciais à qualidade de vida das populações.

Estas iniciativas enquadram-se pois num ciclo, fortemente marcado pelo desafio da
sustentabilidade, que sugere que se estreitem os laços de coesão regional, com benefícios que
advêm dos ganhos de escala, que atenuem os encargos para as populações. 

A expansão do Grupo AdP para áreas de negócio complementares ao seu core business tem
sido evidente, nomeadamente pelo aproveitamento do potencial de produção de energia a
partir dos recursos gerados no seu negócio. Este tema está desenvolvido na Simbiose com o
Ambiente.
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“Comprometemo-nos em contribuir para o desenvolvimento
sustentável, desenvolvendo as soluções de aproveitamento dos
ativos e recursos endógenos, de racionalização de consumos

energéticos e de redução ou compensação de emissões” 
in orientações estratégicas para o mandato 2013-2014

Empresa congratula-se com resultados obtidos 
em Inquérito de Satisfação de Clientes 
Águas do Douro e Paiva
A Águas do Douro e Paiva (AdDP) apurou os resultados obtidos no
último Inquérito de Satisfação de Clientes, que se revelaram bastante
satisfatórios, onde se destaca a evolução positiva do índice global e a
melhoria da avaliação por parte da maioria dos seus clientes.

Bianualmente, a AdDP realiza uma entrevista presencial aos clientes,
cujas respostas são posteriormente analisadas e tratadas, permitindo
obter o Índice de Satisfação do Cliente (ISC). 

No inquérito realizado, verificou-se uma melhoria no Índice de
Satisfação de Cliente (ISC) Global face a 2010, situando-o em 88,8
pontos percentuais. A análise mostra que dos 20 clientes, 10
aumentaram o ISC. Foram analisadas as questões a que os clientes
atribuem maior importância, como por exemplo a qualidade
organolética e microbiológica da água e a comunicação em situações
de emergência, bem como, os critérios em que os clientes
demonstram maior satisfação, a saber: qualidade físico-química, rapidez
na resolução de avarias, quantidade, qualidade microbiológica da água
e disponibilidade e resposta a solicitações.

Através da monitorização da satisfação dos clientes a AdDP dispõe de
dados e informações sobre a sua performance e a sua capacidade de
resposta às necessidades e expectativas dos mesmos, conhece os
pontos fortes e fracos podendo assim atuar corrigir e implementar
ações para melhorar a sua performance e elevar o grau de ISC.

ETA de Lever, V. N. Gaia
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2.3. Simbiose com os Colaboradores

2. O Desempenho do Grupo
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Desafios
• A qualificação e valorização dos recursos humanos;

• Promoção da saúde e segurança no trabalho.

Valorizar a Relação com os Colaboradores:

•Garantir a igualdade de oportunidades;
•Motivar e reconhecer o bom desempenho dos colaboradores;
•Melhorar os canais de comunicação interna;
•Desenvolver o conhecimento e o potencial dos colaboradores disponibilizando a formação necessária;
•Reduzir os riscos a que os colaboradores estão sujeitos no ambiente de trabalho.

Princípios e Compromissos
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1.º Princípio
As empresas devem apoiar e respeitar a
proteção dos direitos humanos, reconhecidos
internacionalmente.

2.º Princípio
As empresas devem garantir a sua não
participação em violações dos direitos humanos.

Critério 5: Existência de compromissos robustos,
estratégias ou políticas na área dos direitos
humanos.

Critério 6: Gestão efetiva do Grupo AdP de forma
a integrar os princípios dos direitos humanos. 

Critério 7: Monitorização efetiva e avaliação dos
mecanismos de gestão dos direitos humanos.

Critério 8: Outputs da integração dos princípios dos
direitos humanos na gestão do Grupo.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Direitos Humanos

Caracterização dos Recursos Humanos do Grupo

O Grupo AdP reconhece que os seus colaboradores são parceiros estratégicos
imprescindíveis para o crescimento sustentável das suas empresas. Pessoas certas, com
competências certas, focadas na excelência do core business no setor da água e dos resíduos
são o fator decisivo para a prestação de um serviço de qualidade aos clientes.

Composto por 41 empresas, o Grupo AdP conta atualmente com 5.041 colaboradores17,
4.788 no ativo e 253 com o contrato suspenso, tendo havido uma diminuição do efetivo de
4% face a 2013. A localização geográfica das empresas do Grupo, de Norte a Sul do país, muito
tem contribuído para a dinamização do emprego e da economia local, dando um forte
contributo no combate à desertificação do interior do país. 

O Grupo tem 15 empresas certificadas na norma de responsabilidade social, o que é preditivo
da grande aposta nos seus colaboradores.

2.3. Em Simbiose com os Colaboradores

17 Valor referente ao total de colaboradores a 31 de dezembro de 2014, incluindo colaboradores com contrato suspenso.
Ao longo da “Simbiose com os Colaboradores” os rácios são apresentados tendo como base o número de colaboradores
no ativo.

Requisitos que estão na base da SA 8000:

- Trabalho infantil
- Trabalho forçado
- Saúde e segurança
- Liberdade de associação e direito à negociação coletiva
- Discriminação
- Práticas disciplinares
- Horário de trabalho

5.041
Colaboradores

65
Administradores

Executivos
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4.º Princípio
A abolição de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório.

6.º Princípio
A eliminação da discriminação no trabalho.

Critério 9: Existência de compromissos robustos, estratégias ou políticas na área laboral.

Critério 10: Gestão efetiva do Grupo AdP de forma a integrar os princípios laborais.
Critério 11: Monitorização efetiva e avaliação dos mecanismos de gestão laboral.

Critério 12: Outputs da integração dos princípios laborais na gestão do Grupo.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Práticas Laborais

Número total de colaboradores por região 2012 2013 2014

Norte 1.092 1.030 979
Centro 2.897 2.750 2.656
Sul 1.255 1.208 1.153
Total 5.244 4.988 4.788

Colaboradores no ativo 2011 2012 2013 2014
por área de negócio Nº % Nº % Nº % Nº %
Abastecimento e Saneamento 3.122 58,9% 3.122 59,5% 2.992 60,0% 2.904 60,7%
Resíduos 1952 36,8% 1.933 36,9% 1.813 36,3% 1.696 35,4%
Holding e Instrumentais 226 4,3% 189 3,6% 183 3,7% 188 3,9%
Total 5.300 100% 5.244 100% 4.988 100% 4.788 100%

979

2.656

1.153
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Em 2014, 60,7% dos colaboradores do Grupo AdP estão alocados ao setor da água e águas residuais e 35,4% ao setor dos resíduos.

2014 2013 2012 2011

58,9%

36,8%

4,3%

59,5%

36,9%

3,6%

60,0%

36,3%

3,7%

60,7%

35,4%

3,9%

Holding e Instrumentais

Resíduos

Abastecimento e Saneamento

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Colaboradores por área de negócio
(%)

“Atuar como parceiro estratégico de negócio criando uma cultura de
gestão de pessoas capaz de sustentar o desenvolvimento do Grupo.”

in Missão da Direção de RH corporativo
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Em 2014, 84% dos colaboradores são trabalhadores
efetivos do Grupo18.

Habilitações literárias dos colaboradores
(%)

45%

27%

28%
Ensino básico ou inferior

Ensino secundário

Ensino superior

Caracterização dos colaboradores por categoria
(%)

3%

8%

18%

62%

9%
Chefias de 1ª linha

Chefias intermédias

Técnicos superiores ou equiparados

Técnicos operacionais

Técnicos de apoio administrativo

18 Os contratos incluídos em “outro tipo” correspondem,
maioritariamente, a colaboradores requisitados de empresas municipais,
nomeadamente técnicos operacionais.

Colaboradores por tipo de contrato de trabalho
(%)

20142011 20132012

79,0%

1,0%

12,0% 8,0%

79,2%

1,9%

11,7% 7,2%

82,4%

1,9%
7,1% 8,6%

84,0%

1,7%
6,6% 7,7%

Outro tipo de contratoContrato a termo certoContrato a termo incertoContrato sem termo
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Queremos construir a camisola AdP como
a base da nossa cultura de grupo

Definir 
a camisola

“O primeiro 
passo para 
perceber a 
camisola é 
entendê-la”

“Para que se 
mantenha uma 
camisola vestida 
é preciso que 

esta seja 
confortável”

“O primeiro 
passo para se 

vestir uma 
camisola é 

querer fazê-lo”

“Para cuidar de 
uma camisola em 
todas as alturas é 
necessário que 

esta seja 
indispensável”

Vestir 
a camisola

Manter
a camisola

Defender
a camisola
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Cerca de 58% dos colaboradores e colaboradoras do Grupo têm uma antiguidade entre 6 e
15 anos. A antiguidade média do Grupo é de 11,88 anos. O Grupo AdP acredita que os
princípios de confiança, integridade, responsabilidade e respeito pelo seu bem-estar, alinhados
com a estratégia de gestão de recursos humanos promovem relações estáveis e duradouras
com os colaboradores.

Em 2014, a mobilidade interna continuou a aumentar, na medida em que as empresas do Grupo
AdP têm estado condicionadas pelo OE 2013, a fazer contratações externas. A mobilidade
interna no Grupo tem sido uma opção estratégica, contribuindo, por um lado, para a otimização
da gestão de recursos humanos e, por outro, para a evolução profissional, partilha de experiências

e/ou melhor equilíbrio da vida pessoal e profissional dos colaboradores. A pesquisa interna de
profissionais para alocar a projetos e/ou para suprir necessidades de know-how específico é um
processo que acrescenta valor à AdP e possibilita aos colaboradores a exposição a novos
contextos e desafios que potenciam a aquisição de novas aprendizagens e competências.

Em 2014, as políticas de integração de jovens nas empresas do Grupo, proporcionaram 66
estágios curriculares e 17 estágios profissionais promovendo o contacto dos jovens com o
mercado de trabalho.

0,1%

4,7%

21,2%

31,2%

27,0%

15,7%

Antiguidade
(%)

Menos de 1 ano

Entre 1 e 2 anos (inclusive)

Entre 3 e 5 anos (inclusive)

Entre 6 e 10 anos (inclusive)

Entre 11 e 15 anos (inclusive)

Mais de 16 anos

O recrutamento interno é uma das ferramentas de 
desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, 
possibilitando-lhes a exposição a novos contextos e desafios, 
que potenciam a aquisição de novas aprendizagens e competências.

Número total de estagiários
(%)

80%

20%

Estágios curriculares

Estágios profissionais
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O respeito pela diversidade e igualdade de oportunidades é
assegurado pelo cumprimento da Política de Recursos
Humanos do Grupo, aumentando a cultura corporativa e
coesão social no Grupo. A igualdade de oportunidades no
recrutamento e no trabalho, é garantida independentemente
do género, idade, raça, religião, deficiência e/ou orientação
sexual de cada um. 

11 Mulheres
Administração

57% Mulheres 
Técnicos superiores ou equiparados

36 Nacionalidades Minoritárias
Técnicos operacionais

100% Retorno
após licença parental

31,2% Técnicos Superiores 
ou equiparados
entre os 26 e os 35 anos

47,0% Chefias de 1ª Linha
entre os 36 e os 45 anos

256 Colaboradores 
usufruíram de licença parental

6.º Princípio
A eliminação da discriminação no trabalho.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Práticas Laborais

Sabemos que a AdP tem uma
missão, como sabemos que a
elevada competência do seu

capital humano é essencial para
a prossecução da mesma.
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Os princípios de igualdade de oportunidades criam uma cultura competitiva
de “valor de emprego”.

No Grupo existem 65 Administradores Executivos, 54 homens e 11 mulheres.

Nas empresas do Grupo AdP há um equilíbrio entre o número de
colaboradores do género masculino e feminino, havendo em todas as
categorias profissionais ambos os géneros. Na atividade de exploração, nas
empresas participadas, atendendo às características do tipo de funções
inerentes, existe naturalmente maior representatividade do género masculino.

20122011

Administradores executivos, por faixa etária e por género
(%)

19%

6%

24%

2%

44%

2% 3% 3%

18%

6%

26%

6%

37%

16%

6%

26%

6%

40%

3% 3% 2%

9%

5%

25%

8%

49%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20142013

Masculino Feminino

[26 - 35] [36 - 45] [46 - 55] [56 - 65] >65

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino

0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
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Masculino Feminino

Colaboradores por categoria profissional e por género
(%)

36%

33%

57%

8%

69%Técnicos de apoio administrativo

Técnicos operacionais

Técnicos superiores ou equiparados

Chefias intermédias

Chefias de 1ª linha

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

64%

92%

43%

67%

31%

0,4%

2,0%

0,7%

3,6%

10,8%

31,2%

23,3%

18,2%

47,0%

53,8%

51,8%

33,9%

40,2%

32,1%

21,0%

12,5%

28,0%

24,2%

16,1%

14,2%

4,1%

0,2%

0,1%

1,2%

12,8%

16,7%

<19 [19-25] [26-35] [36-45] [46-55] [56-65] >65

Colaboradores por categoria profissional e faixa etária
(%)

Técnicos de apoio administrativo

Técnicos operacionais

Técnicos superiores ou equiparados

Chefias intermédias

Chefias de 1ª linha

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Igualdade de Oportunidades

O Código de Conduta e Ética do Grupo reforça a
nossa postura relativamente à igualdade de
oportunidades, o qual é regulado e acompanhado
pela Comissão de Ética do Grupo AdP.

Todas as empresas do Grupo subscreveram desde
2009, o Código de Conduta Empresas e VIH,
promovido pela plataforma laboral contra a Sida,
reforçando as suas políticas de não-discriminação.
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Nacionalidade minoritária Outras minoriasPortadores de deficiência

Colaboradores por categoria profissional e fator de diversidade
(n.º)

Técnicos de apoio administrativo

Técnicos operacionais

Técnicos superiores ou equiparados

Chefias intermédias

Chefias de 1ª linha

111

1

1

2

36 15

7

Média da retribuição base mensal, por género
(%)

Feminino Masculino

Técnicos de apoio administrativo

Técnicos operacionais

Técnicos superiores ou equiparados

Chefias intermédias

Chefias de 1ª linha

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Média da retribuição total mensal, por género
(%)

Feminino Masculino

Técnicos de apoio administrativo

Técnicos operacionais

Técnicos superiores ou equiparados

Chefias intermédias

Chefias de 1ª linha

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Atualmente, 1,55% dos colaboradores do Grupo AdP pertencem a
grupos minoritários, o que reflete a igualdade de oportunidades e a não
discriminação no Grupo.

No Grupo AdP existe equidade, entre homens e
mulheres, nas remunerações auferidas. Em 2014, a
retribuição base e a retribuição total mensal das mulheres
foi ligeiramente superior à dos homens na categoria
“Técnicos de apoio administrativo”.
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Desempenho dos colaboradores

O contributo individual dos colaboradores é fundamental para o cumprimento dos objetivos
de excelência do core business do Grupo. 

A estratégia da Direção de Recursos Humanos Corporativos aposta em políticas e práticas de
gestão de recursos humanos que promovam a aquisição das competências necessárias à
concretização dos objetivos estratégicos do Grupo e ao desenvolvimento pessoal e
profissional dos colaboradores. Têm sido desenvolvidos esforços no sentido de promover a sua
motivação e o seu desenvolvimento de competências, o que na atual conjuntura de contenção
económica das empresas, se torna num desafio cada vez maior. 

Em 2014, 68% dos colaboradores foram sujeitos a avaliação de desempenho. A maioria das
empresas participadas tem o seu processo de avaliação de desempenho sedimentado e
alinhado segundo as diretrizes da Direção de Recursos Humanos Corporativos.

Colaboradores sujeitos a avaliação de desempenho
(%)

76%

74%

72%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2014 2013 2012 2011

Os Administradores do Grupo são avaliados anualmente em função do cumprimento dos
objetivos que constam dos seus contratos de gestão. 

Da avaliação de desempenho resultam os inputs necessários para a definição dos planos de
formação individuais, corporizando a cultura de melhoria contínua inscrita na estratégica do
Grupo. Em 2014, os colaboradores do Grupo tiveram cerca de 112 mil horas de formação.
Os planos de formação elaborados anualmente por empresa visam dar resposta às
necessidades formativas identificadas. São igualmente dinamizadas ações de formação de cariz
transversal e estratégico com vista a promover o desenvolvimento organizacional.

O Grupo AdP promove o crescimento
pessoal e profissional mediante o

apoio em f ormação.

Aprendizagem de Inglês  
Simria
Teve início no dia 01/10/2014 a formação em Inglês II, dando assim
continuidade ao projeto iniciado no passado ano letivo. Nesta segunda
edição inscreveram-se 10 formandos, havendo 3 caras “novas”. À
semelhança do ano anterior, o curso teve uma duração de 50 horas, a
realizar em horário pós laboral, uma vez por semana, com a duração
de 2 horas cada sessão, sem qualquer custo para o colaborador. 
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Benefícios complementares que
traduzem a aposta em políticas
sociais nas nossas empresas:

- Seguro de saúde, extensível ao agregado familiar
- Seguro de vida
- Subsídio de transporte
- Acordos com ginásios
- Ginástica laboral
- Protocolos com farmácias
- Campos de férias para filhos de colaboradores
- Acordos com instituições culturais

Nota: Estes benefícios não são homogéneos dentro das empresas do
Grupo AdP.

Prevenção, saúde e segurança dos colaboradores

Com uma área de intervenção geográfica muito dispersa e com um número significativo de
colaboradores no terreno, todos os dias, a segurança e saúde no trabalho é uma preocupação
permanente no seio do Grupo AdP. Sendo a abordagem destas questões, essencial para o
garante da integridade física e psicológica dos colaboradores, a estratégia passa pela
implementação de sistemas de gestão em todas as empresas do Grupo.

Em 2014, 34 empresas do Grupo tinham os seus sistemas de gestão de higiene e segurança
no trabalho certificados, resultante de uma postura de prevenção de riscos permanente e
contínua. Em 2014, o número de acidentes de trabalho desceu sendo de 469 e de acidentes
de viação de 221, [30 dos quais com comunicação ao seguro de acidentes de trabalho (já
considerados)], apesar da contínua aposta no controlo rigoroso dos perigos e riscos inerentes
às atividades desenvolvidas pelas empresas.

Os planos de emergência desenvolvidos são regularmente
testados através da realização de simulacros, que visam
avaliar as respostas desenvolvidas, em termos de recursos
humanos, procedimentos internos e equipamento
disponível.

Quadro índices de sinistralidade

2014
Taxa de frequência 55
Número de acidentes 469 
Taxa de doenças profissionais 0,6
Taxa de gravidade 1.318
Taxa de absentismo (%) 4,6
Número de óbitos 2
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Projeto “Empresa Saudável ”
Valorminho
A Valorminho implementou o projeto Empresa Saudável, com
o objetivo de aplicar um conjunto de medidas que melhorem
a qualidade de vida dos seus colaboradores, aumentando a sua
produtividade através de um maior envolvimento, adquirindo
uma fonte de prazer no local de trabalho. Entre estas medidas
estão a disponibilização de aulas de desporto, incentivando a
atividade física, promovendo uma cultura ativa e saudável no
local de trabalho, caminhadas nas instalações e fora das
instalações da empresa e consultas de Fisioterapia aos
colaboradores para prevenção de disfunções cinéticas
funcionais e divulgando técnicas de relaxamento.

Projeto “SIMsaúde”
Simlis
A Simlis, com o objetivo de fomentar o bem-estar e a saúde
dos colaboradores da empresa, tem vindo a implementar,
desde 2013, o projeto interno SIMSaúde.

Esta iniciativa contempla a concretização de diversas ações
com o intuito de promover a alimentação saudável,
incentivando o consumo de fruta e de produtos hortícolas.
Das ações realizadas, anualmente, destacam-se as seguintes:
ações de sensibilização teórico práticas sobre a temática,
disponibilização de fruta no local de trabalho e entrega de
cabazes de legumes.

Com este projeto, a empresa reforça o seu empenho na
promoção de uma cultura de saúde e bem-estar, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores.

Ginástica na Empresa
Águas do Mondego
A Administração da Águas do Mondego preocupa-se com o
bem-estar dos seus colaboradores. Nesse sentido, e em
parceria com o ginásio Phive, a empresa recebe o ginásio na
sua sede. Todas as terças-feiras, às 17h30, os colaboradores
podem fazer exercício e combater o sedentarismo.

Prevenção e segurança no trabalho
Simarsul
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Estando o Grupo AdP a atravessar uma fase de grande restruturação, o diálogo social toma
contornos de particular relevância na sua coesão social, sendo este um fator muito importante
para a estabilidade e para o bom desempenho das empresas. Aliado a este facto, a dimensão
do Grupo, em termos de número de colaboradores bem como a dispersão geográfica das suas
infraestruturas, cria a necessidade de apostar numa melhoria constante dos canais de
comunicação interna, quer dentro das empresas, quer ao nível do Grupo. 

Em 2014, 13 empresas do Grupo tinham Representante dos Colaboradores eleito. 2.281
colaboradores viram a sua representação em matérias de higiene, saúde e segurança no
trabalho assegurada. Os Representantes são um importante veículo de informação entre as

A liberdade de associação e o direito à
negociação coletiva são princípios

respeitados no Grupo AdP. 

3.º Princípio
Apoiar a liberdade de associação no trabalho.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Práticas Laborais

1.197 
Colaboradores 

Pertenciam a associações
sindicais

1.188 
Colaboradores 

Possuíam acordos de
negociação coletiva

Administrações, os Técnicos Superiores de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho e os
colaboradores. 

Em 2014, 8 empresas do Grupo tinham eleito Representantes dos Colaboradores,
assegurando a representação dos colaboradores em matéria de responsabilidade social,
ficando privilegiada a comunicação entre as Administrações e os colaboradores.

O Grupo AdP juntou-se a Pacto Global da ONU em 16 de agosto de 2010. O Grupo está
alinhado com as convenções internacionais sobre as relações sociais e condições de trabalho,
adotadas na Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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Em 2014, 22% (8) das empresas realizaram inquéritos de auscultação do clima organizacional.
Periodicamente, as empresas aferem a satisfação dos colaboradores e identificam
oportunidades de melhoria.

Os canais de comunicação mais utilizados
internamente são newsletters e intranet
do Grupo e das empresas.

Foram desenvolvidos mecanismos internos para que os
colaboradores possam apresentar sugestões e
recomendações, contribuindo desta forma para a
melhoria do desempenho das empresas e para a
satisfação dos colaboradores e das suas expectativas.



2.4. Simbiose com a Comunidade
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Desafios
• Prestação de um serviço público de abastecimento de água, saneamento e

tratamento de resíduos sólidos urbanos, universal e contínuo, a tarifas

socialmente aceitáveis e com níveis de qualidade de serviço adequados.

Qualidade de Serviço:

•Alargar e criar parcerias com os municípios e outras entidades;
•Aumentar o nível de cobertura e atendimento;
•Aumentar a fiabilidade e qualidade do serviço prestado.

Relação com as Partes Interessadas:

•Promover uma aproximação crescente à comunidade;
•Contribuir para a dinamização do tecido empresarial regional e do emprego local;
•Investir na relação com os fornecedores.

Dinamizar a Investigação & Desenvolvimento:

•Utilizar as melhores tecnologias disponíveis;
•Criar parcerias em cooperação com os meios académicos e empresarial, com vista à promoção do I&D, e

colaborar em projetos de demonstração tecnológica;
•Apostar na inovação como fator de promoção da competitividade e sustentabilidade;
•Potenciar a partilha de conhecimento e a transferência de tecnologia.

Princípios e Compromissos
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A atividade do Grupo AdP está diretamente relacionada com a melhoria da
qualidade de vida da comunidade em que se insere. A prestação de serviços
básicos no setor da água e dos resíduos, aliado à sua presença em todo o país
promove o desenvolvimento local e global.

O Grupo AdP tem vindo a garantir desde a sua criação até aos dias de hoje,
elevadas taxas de cobertura, através da reabilitação e construção de novas
infraestrurturas. Em 2014, o Grupo manteve as taxas de cobertura de
abastecimento e aumentou a taxa de cobertura de saneamento em 2%18.
Não obstante, o Grupo pretende tornar-se cada vez mais abrangente.
Atualmente, os desafios estão centrados na qualidade do serviço.

2.4. Em Simbiose com a Comunidade

Qualidade de Serviço

Comprometemo-nos a alargar e criar parcerias com os
municípios e outras entidades e a aumentar o nível de cobertura
e atendimento.

209 Municípios 
Abastecimento de água 

211 Municípios
Saneamento de águas residuais 

174 Municípios
Gestão de resíduos

231 Municípios
Abastecimento de água e saneamento de

águas residuais

247 Total de Municípios
AA, AR, RU

18 As taxas de cobertura refletem a disponibilidade do serviço nos pontos de entrega e de recolha
em cada município, podendo as respetivas redes em “baixa” não estar efetivamente a cobrir a
totalidade da área de intervenção dos sistemas.
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As taxas de cobertura na gestão de resíduos abrangem 100% da população, nas áreas de
concessão do Grupo AdP. A melhoria do serviço está associada não só ao aumento de
infraestruturas de tratamento com tecnologia de ponta, mas também ao aumento do número
de ecopontos disponíveis, proporcionando maior comodidade à população.

A responsabilidade social
do Grupo está ligada à sua
missão de serviço público.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cobertura do serviço em “alta”
(%)

20142011 20132012

90% 93% 93% 93%

Abastecimento

87% 89% 88% 90%

Saneamento

100% 100% 100% 100%

Resíduos

93% 
Taxa de cobertura 

em “alta”
Abastecimento de água 

90% 
Taxa de cobertura em “alta”
Saneamento de águas residuais 

100% 
Taxa de cobertura
Gestão de resíduos

* O valor da taxa de cobertura de abastecimento de 2013 foi
de 93% (após auditoria da ERSAR os valores foram corrigidos
passando de 94 para 93%).

69% taxa de cobertura em “baixa”
Saneamento de águas residuais - AdRA

99% taxa de cobertura em “baixa”
Abastecimento de água - AdRA

100% taxa de cobertura em “baixa”
Abastecimento de água - EPAL
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O Grupo AdP contribui para a resolução dos problemas
nacionais nos domínios do abastecimento de água, do

saneamento de águas residuais e da gestão de resíduos.
Cobertura do serviço de abastecimento “alta”

(% de alojamentos servidos)

2014 2013

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Águas de Santo André, S.A.

Águas Públicas do Alentejo, S.A.

Águas do Douro e Paiva, S.A.

Águas do Centro, S.A.

Águas do Centro Alentejo, S.A.

Águas do Norte Alentejano, S.A.

Águas do Zêzere e Côa, S.A.

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.

Águas do Mondego, S.A.

Águas do Noroeste, S.A.

Águas do Oeste, S.A.

Águas do Algarve, S.A.

99%
99%

99%
99%

98%
99%

93%
93%

92%
92%

81%
81%

85%
85%

80%
80%

0,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%10,0%

* O valor da Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
foi corrigido de 89% para 81% após auditoria da ERSAR.



Índice Mensagem do Presidente 1. O Grupo Águas de Portugal 2. O Desempenho do Grupo 3. Anexos < 131 >

 

Cobertura do serviço de saneamento “alta”
(% de alojamentos servidos)

2014 2013

98%
98%
98%
98%

97%
97%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Águas de Santo André, S.A.

Águas Públicas do Alentejo, S.A.

Sanest, S.A.

Simtejo, S.A.

Simria, S.A.

Águas do Centro, S.A.

Águas do Centro Alentejo, S.A.

Águas do Norte Alentejano, S.A.

Águas do Zêzere e Côa, S.A.

Simlis, S.A.

Simdouro, S.A.

Simarsul, S.A.

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.

Águas do Mondego, S.A.

Águas do Noroeste, S.A.

Águas do Oeste, S.A.

Águas do Algarve, S.A.

76%
100%

74%
78%

72%
75%

71%
72%

0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%10%

90%
93%

88%
88%

87%
87%

91%
91%

97%
98%

97%
98%

94%
95%

O Grupo AdP assegura
à comunidade um

serviço público de
primeira necessidade e
com elevada qualidade. 
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Fiabilidade e Qualidade do Serviço

Numa sociedade cada vez mais exigente, o Grupo AdP pretende estar à
altura dos desafios com que se depara diariamente, adotando as melhores
soluções técnicas de conceção e exploração dos sistemas multimunicipais. A
fiabilidade do serviço prestado tem evoluído, quer do ponto de vista da
continuidade, quer da qualidade alcançada.

No Grupo AdP, a qualidade do serviço e a exigente gestão orçamental fazem
com que a utilização das melhores tecnologias disponíveis desempenhe um
papel fulcral no dia-a-dia das suas empresas. O acesso a ferramentas
relevantes para que se consigam melhorias na gestão dos processos torna-se
pois uma necessidade, com vantagens a nível operacional e ambiental.

Abastecimento

A capacidade de reserva de água que os sistemas multimunicipais
apresentam, contribui para a continuidade do serviço de abastecimento. Em
2014 verificou-se uma capacidade de reserva nos sistemas em “alta” de
1.459.868 m3 e nos sistemas em “baixa” de 502.410 m3. O número de
interrupções de serviço foi de 59 e 111, respetivamente, nos sistemas em
“alta” e em “baixa”.

Qualidade de Serviço

Comprometemo-nos a aumentar a fiabilidade e a qualidade do
serviço prestado.

24 Horas 
de capacidade de reserva
Sistemas de abastecimento 

de água em “alta”

36 Horas 
de capacidade de reserva

Sistemas de abastecimento de água em “baixa”

59 Falhas
Abastecimento de água em “alta”

111 Falhas
Abastecimento de água em “baixa”
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Nas três áreas de atuação, temos uma
missão comum, a prestação de um serviço
com qualidade e sem interrupções.

A qualidade da água fornecida é assegurada nas empresas do Grupo mediante a
monitorização regular do produto de acordo com os Planos de Controlo de Qualidade da
Água, aprovados pela entidade reguladora, ERSAR. Em 2014 foram realizadas 67.767 e 18.386
análises de água aos sistemas em “alta” e “baixa”, respetivamente. Os resultados do controlo
analítico são publicados periodicamente, permitindo aos consumidores o acesso a informação
da qualidade da água e a sua conformidade com os parâmetros legais. Acresce que as
empresas têm planos de monitorização internos tornando o controlo analítico mais exigente
e garantindo que a água fornecida tem qualidade.

Planos de Segurança da Água

A implementação dos Planos de Segurança da Água (PSA)
aumenta a capacidade de resposta dos sistemas a situações que
possam pôr em causa a segurança do abastecimento. 

Em 2014, cinco empresas do Grupo AdP tinham implementado
planos de segurança da água, aumentando a confiança dos
consumidores e das restantes entidades envolvidas no processo
de produção de água para consumo. Por conseguinte, cerca de 5
milhões de pessoas em Portugal são já fornecidas com água
controlada com Planos de Segurança da Água.

A Águas de Portugal criou um grupo especializado que dá apoio
técnico, a nível nacional e internacional, a entidades gestoras de
sistemas de água no desenvolvimento e implementação de PSA.
Atualmente, no universo das empresas do Grupo Águas de
Portugal encontram-se já abrangidos por sistemas com PSA
implementados cerca de 5 milhões de habitantes.

Prova de Águas
EPAL
O Curso de Provas de Águas, realizado
pela EPAL, apresenta aos participantes a
metodologia de determinação do cheiro e
sabor da água para consumo humano e a
realização de provas de água.

Deste modo os participantes e consumidores, na
companhia de aquólogos, degustam diferentes águas
o que lhes permite esclarecer as dúvidas mais frequentes
acerca das características da água.

Objetivo: 
Implementar Planos

de Segurança da
Água nas empresas

do Grupo
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“Em relação à qualidade da água f ornecida, os
progressos registados nos últimos anos permitiram atingir,
para a maioria da população, elevados níveis de
conf ormidade com o normativo vigente.” 
in PENSAAR 2020

99,83% de Cumprimento, 

67.767 análises realizadas 
Parâmetros de controlo de

qualidade da água de abastecimento
nos sistemas em “alta”

99,48% de Cumprimento, 

18.386 análises realizadas 
Parâmetros de controlo de

qualidade da água de abastecimento
nos sistemas em “baixa”

Medidas de controlo e monitorização 
do abastecimento de água

- Medições em contínuo de parâmetros de processo (caudal,
pressão, nível de água nos reservatórios, pH, cloro, entre outros)

- Planos de controlo de qualidade da água (PCQA)
- Planos de controlo operacional da qualidade da água
- Planos de monitorização de infraestruturas sob exploração de

Prestadores de Serviços
- Planos de segurança da água
- Controle e monitorização das características hidrológicas das

origens de água para abastecimento
- Controlo das perdas de água
- Implementação de software de operação e manutenção
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Laboratório da AdDP participa 
em ensaio interlaboratorial
Águas do Douro e Paiva
O Laboratório da Águas do Douro e Paiva participa no
acompanhamento da implementação da Diretiva Quadro da Água
em Portugal (Diretiva 2000/60/CE), num Ensaio Interlaboratorial
de fitoplâncton, organizado pelo Instituto da Água, I.P. (INAG).
Este ensaio tem como objetivo harmonizar os procedimentos e
metodologias na análise do fitoplâncton, que permitirá proteger
albufeiras e lagos. O desempenho experimental no ensaio
permitirá testar a eficácia analítica do Laboratório da AdDP na
preparação, contagem e seleção de estratégias, abundância e
determinação taxonómica das espécies de fitoplâncton. O ensaio
laboratorial terá a duração de dois anos.

Plano de Segurança da Água
Águas de Santo André
A Águas de Santo André (AdSA), tem em curso o
desenvolvimento de um plano de intervenção para os seus
subsistemas de abastecimento de água, com vista à definição das
prioridades de investimento a curto, médio e longo prazo, para o
equilíbrio e sustentabilidade do sistema, em paralelo com a
implementação de um Plano de Segurança da Água (PSA), por
forma a direcionar a sua estratégia e recursos para os pontos
críticos do sistema. O Plano de Segurança da Água é específico
para as particularidades da empresa, que para além do
abastecimento de água em “alta” e em “baixa” é também
responsável pelo abastecimento de água industrial à Zona
Industrial e Logística de Sines. O projeto está a ser desenvolvido
em parceria com a Direção de Engenharia da AdP Serviços.

Saneamento

A recolha e tratamento efetivo das águas residuais previnem a descarga de efluentes não
tratados e de colapsos na rede, salvaguardando as linhas de água e a contaminação dos solos,
garantindo a melhoria da qualidade de vida às populações. A manutenção das linhas de água
permite à comunidade desfrutar em segurança do recurso água nos seus diversos usos, desde
a prática balnear, rega à captação para a atividade de abastecimento de água. 

O controlo analítico das águas residuais tratadas é realizado periodicamente de acordo com
o estipulado nos alvarás e legislação em vigor. Em 2014, foram realizadas análises nos sistemas
em “alta” e “baixa”. Os resultados da monitorização são publicados periodicamente, permitindo
aos utilizadores o acesso a informação da qualidade da água residual rejeitada nos meios
hídricos e a sua conformidade com os parâmetros legais. Acresce que as empresas têm planos
de monitorização internos, tornando o controlo analítico mais exigente e garantindo a água
residual rejeitada tem qualidade. 

A garantia de uma prestação de serviços de qualidade elevada, baseada no profissionalismo, na
seriedade e na transparência para com os clientes.  

60
colapsos estruturais
Saneamento em “alta”

0
colapsos estruturais
Saneamento em “baixa”
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Medidas de controlo e monitorização 
do saneamento de águas residuais:

- Planos de controlo analítico de acordo com as licenças de descarga
- Plano analítico de controlo operacional
- Plano de monitorização dos emissários submarinos
- Medições em contínuo de pH, de potencial redox, de oxigénio
- Plano de monitorização de emissões gasosas
- Plano de monitorização dos meios recetores de águas residuais tratadas
- Planos de monitorização de infraestruturas sob exploração de

Prestadores de Serviços

Ferramentas de monitorização e controlo na gestão
de resíduos

As empresas de gestão de resíduos têm desenvolvido esforços no sentido de
dotar os seus sistemas de ferramentas de monitorização e controlo que
permitem uma gestão mais eficaz da atividade:

- Planos de monitorização de águas subterrâneas e superficiais
- Planos de monitorização de lixiviados
- Plano de monitorização de assentamentos das massas de resíduos em aterro
- Sistemas de otimização de rotas de recolha de resíduos
- Medição em contínuo de emissões atmosféricas
- Planos de monitorização de infraestruturas sob exploração de Prestadores de

Serviços

Resíduos

A qualidade e continuidade da gestão de resíduos urbanos
do Grupo AdP protege a qualidade dos solos e dos meios
hídricos salvaguardando a saúde pública da comunidade
onde se inserem. Acresce que a comodidade da
população passa pela proximidade dos ecopontos, a sua
limpeza, os horários e as rotas de transporte de resíduos.
O controlo de odores e o tratamento de lixiviados são
dois aspetos complementares fundamentais na atividade
de gestão de resíduos.

O saneamento de água residual é uma questão
de saúde pública. A qualidade dos meios
hídricos promove a economia local
(nomeadamente o turismo). 

2.144 
análises 

realizadas
Lixiviados 
produzidos



Eixos de Atuação

Ambiente
Responsabilidade Social

A grande aposta na educação ambiental

O Grupo AdP está integrado na comunidade, partilhando ativamente com a comunidade,
os princípios de sustentabilidade em que acredita e sustenta a sua estratégia.

O Grupo tem tido um papel preponderante nas ações de sensibilização de caráter
ambiental junto dos diversos públicos-alvo. Estas têm incidido na promoção do uso
racional da água para abastecimento evitando desperdícios, na rejeição adequada de
águas residuais urbanas e na correta separação de resíduos. Estas ações, desenvolvidas
individualmente ou através de parcerias (municípios, associações ou outras entidades),
têm tido um forte impacto a nível nacional.
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A aposta na educação ambiental nas escolas
atinge um target, que serão os futuros líderes

de opinião na mudança para um mundo melhor.

Relação com as Partes Interessadas

Comprometemo-nos a promover uma aproximação crescente à
comunidade.

8.º Princípio
As empresas devem realizar iniciativas para
promover a responsabilidade ambiental.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Proteção Ambiental
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Amarsul Eco
Amarsul
O “Amarsul Eco Sound” é mais um dos conceitos de comunicação que a Amarsul tem
desenvolvido nos últimos anos e que consiste em ações de sensibilização direcionadas para
segmentos específicos, da população. Recorde-se que dos conceitos “Amarsul Eco”, destaca-se
o “Amarsul Eco Fashion”, evento premiado e cujo objetivo é a demonstração de
reaproveitamento de materiais a partir da conceção de coleções de moda.

Semana Europeia de Prevenção de Resíduos
Valorsul
A Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que decorreu entre os dias 22 e 30 de
novembro, contabilizou na presente edição 160 ações só na área de intervenção da Valorsul.
Ao nível do espaço europeu, realizaram-se cerca de 12 mil ações dedicadas a esta iniciativa.

A Valorsul, enquanto coordenadora na área das regiões de Lisboa Norte e Oeste, convidou
todos os interessados a participar nas várias iniciativas da Semana Europeia da Prevenção de
Resíduos, destacando-se:

• Exposição “Quanto tempo demora a desaparecer?”, no Centro de Educação Ambiental de
Torres Vedras, que incidiu sobre a seguinte questão: quanto tempo demoram os resíduos a
desaparecer no aterro sanitário;

• Na Bibilioteca Municipal José Saramago, em Loures, o Município dinamizou uma Mostra
Documental de livros relacionados com a temática dos resíduos, sendo depois
disponibilizados para consulta pelos utilizadores;

• O Concurso áRRRvores de Natal, no Ateneu Artístico Vilafranquense, desafiou os alunos
das escolas a criar uma árvore de Natal com materiais recicláveis, como forma de sensibilizar
para os 3 R's (reduzir, reutilizar e reciclar) e, no final, foram expostas nas montras e sedes,
numa iniciativa da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira;

• Atividades variadas, toda a semana, sobretudo para o público juvenil, no Strada Shopping Outlet,
sob o tema Desperdício NÃO, Reciclagem SIM, com organização do Município de Odivelas;

• O Projeto Brigada do Amarelo andou pelas escolas básicas do concelho de Vila Franca de
Xira, para promover o incremento da separação seletiva de embalagens, em saco específico,
com vista ao seu encaminhamento para reciclagem;

•  Os estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa prepararam pequenas
refeições e sobremesas simples, com recursos a sobras de alimentos. Posteriormente as
refeições e as sobremesas foram degustadas no refeitório da escola, na iniciativa
denominada Recozinhar;

• Na Estação de Comboios da Amadora teve lugar a Exposição - Prevenção de Resíduos, com
painéis alusivos ao tema contendo mensagens de como produzir melhor, consumir melhor,
prolongar a vida útil dos produtos e deitar menos fora.

A Valorsul divulgou também o portal da União Europeia Generation Awake, onde é possível
encontrar conteúdos lúdicos e pedagógicos sobre todos os temas ambientais em:
http://www.generationawake.eu/pt/.
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Acreditamos na mudança de comportamentos 
rumo a uma atitude mais sustentável.

Engenharia Viva no Verão 
Empresas do Grupo Águas de Portugal associaram-se à
iniciativa “Ciência Viva no Verão”, no âmbito do tema
“Engenharia no Verão”, realizando visitas guiadas às suas
infraestruturas de abastecimento de água, saneamento de
águas residuais e tratamento e valorização de resíduos.

Participam no Programa a Águas do Algarve, a Águas do
Douro e Paiva, Águas do Oeste, a Simdouro, a Simtejo e a
Valorsul, num total de 26 ações dinamizadas.

Campanha “Vamos Limpar as Caldas
da Rainha!“
Valorsul

A Valorsul, no âmbito da iniciativa Vamos Limpar a Europa!,
juntamente com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha e
com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente,
participaram no dia 10 de maio de 2014 numa ação de
limpeza na Lagoa de Óbidos, com o mote "O Meio Ambiente
começa no Meio da Gente!".

A ação foi um sucesso! Foram recolhidos 2.160 kg de resíduos
urbanos e 19.920 kg de resíduos verdes por cerca de 100
voluntários. 

Campanha "Ecopontos obstruídos não
podem ser recolhidos" 
Algar
A Algar decidiu sensibilizar a população alertando os
automobilistas para o inconveniente e transtorno das viaturas
estacionadas junto aos ecopontos, que inviabilizam o acesso
dos camiões da Algar que pretendem fazer a recolha das
embalagens recicláveis contidas no seu interior.



Eixos de Atuação

Ambiente

Responsabilidade
Social

Responsabilidade Social
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Gota a Gota 
alegramos no Natal
O espírito de partilha e solidariedade dos colaboradores da AdP
tornou possível que o Natal de 28 famílias referenciadas pela
Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura
tenha um brilho diferente. A par de bens de primeira necessidade,
com a recolha feita na sede do Grupo foi ainda possível assegurar
um brinquedo para cada uma das 54 crianças apoiadas, bem como
o tradicional bacalhau para a consoada. Obrigada a todos!

Associado premium do IES
Águas de Portugal
“Empreendedorismo Social é o processo de procura e implementação de soluções inovadoras e
sustentáveis para problemas importantes e negligenciados da sociedade que se traduz em Inovação
Social sempre que se criam respostas mais efetivas (relativamente às alternativas em vigor) para o
problema em questão.”

Filipe Santos, INSEAD 2012 Journal of Business Ethics

Missão IES: Inspirar e capacitar para um mundo melhor, através do empreendedorismo social.

Em Portugal, aproximadamente 50 iniciativas são já reconhecidas como boas práticas de
Inovação e Empreendedorismo Social. Exemplos:
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“Celebramos cada Natal com esperança no futuro”
Voltou a crescer, neste Natal, o número de postais eletrónicos enviados pelos colaboradores
do Grupo Águas de Portugal, confirmando a tendência dos últimos anos. Graças ao entusiasmo
e participação de todos tem sido possível aumentar as verbas angariadas com o envio dos
postais e que são encaminhadas para vários projetos e causas sociais, de que é exemplo, a nível
interno, a duplicação do número de bolsas de estudo para o ensino superior e ainda a
atribuição de bolsas de estudo de ensino especial. “Celebramos cada Natal com esperança no
futuro”. Foi esta a mensagem escolhida para a edição de 2014 dos postais eletrónicos de Natal
disponibilizados a todos os colaboradores do Grupo Águas de Portugal para endereçarem as
suas mensagens de boas festas por ocasião da quadra natalícia. 

A mensagem resume aquele que é o principal objetivo deste projeto que, desde 2009, associa
uma componente de responsabilidade social ao envio eletrónico de cartões de Natal, em
substituição dos cartões em papel, com benefícios também ao nível económico, nomeadamente
pela redução dos custos associados à impressão dos postais, envelopes e selos.

Por cada cartão enviado, as empresas do Grupo comprometem-se com 0,50€ para apoiar
projetos e causas sociais, de que é exemplo, desde 2013, o programa que visa contribuir para
o desenvolvimento e aprendizagem dos filhos dos seus colaboradores, através da atribuição de
bolsas de estudo. Só nesse ano, a verba angariada permitiu apoiar dez colaboradores com filhos
a estudar no ensino superior.

O entusiasmo em torno da iniciativa veio
colocar no horizonte do projeto o objetivo de
aumentar o número de bolsas e estender
também o seu âmbito ao ensino especial, o
que se confirmou no ano seguinte, com a
atribuição de 34 bolsas para o ano letivo de
2014/2015, das quais 20 de ensino superior
no valor de 1200 euros e 14 de ensino
especial no valor de 1000 euros. 

Especialmente gratificante é também o balanço
do número de empresas beneficiárias, na medida
em que os apoios atribuídos abrangeram 7 empresas
da área de resíduos, 12 empresas de abastecimento de
água e saneamento de águas residuais e ainda 1 empresa da
área de serviços partilhados.

Com o mais recente balanço do envio dos postais de Natal a evidenciar um novo crescimento,
é pois com grande satisfação que se cumpre o objetivo do Grupo Águas de Portugal de “ser
cada vez mais solidário”.

O Grupo AdP está integrado na comunidade em
que se insere, participando ativamente nas questões

ambientais e sociais, locais.
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Apoio Social – Reutilização de mobiliário
e utensílios diversos
Algar
A Algar, através da rede de serviços e equipamentos da empresa,
obtém peças diversas ainda suscetíveis de reutilização por associação
ou famílias carenciadas.

Incluem-se nesta situação: mesa, cadeiras, colchões, armários,
brinquedos, caixas e ferramentas, entre outros.

Estes utensílios podem ser úteis a algumas famílias, pelo que a
empresa se disponibilizou junto de diversos serviços de ação social
dos 16 Municípios, para contribuir através da cedência dos mesmos,
visando a cooperação e solidariedade para quem mais precisa.

Nesse sentido, vão ser criados 2 pontos de armazenamento para
esses equipamentos, um no Aterro do Barlavento e outro na ET FLO,
onde serão rececionados os referidos materiais provenientes de
todas as instalações da Algar.

Nesses locais serão devidamente identificados e permanecerão até
que a sua necessidade de distribuição seja sinalizada por parte de
alguma das instituições da região junto do Gabinete de Comunicação
e Imagem da Algar.

Empresa disponibiliza pontos de água
para combate a incêndios
EPAL
A EPAL disponibilizou, ao longo da sua rede de
transporte de água para abastecimento público, doze
pontos de água preparados para poderem ser usados
pelos bombeiros no combate a incêndios. 

A iniciativa foi objeto de um protocolo celebrado pela
Empresa com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a Guarda
Nacional Republicana, no âmbito das comemorações do Dia Mundial
das Florestas e da Árvore, assinalado a 21 de março, na presença do Ministro do Ambiente
Ordenamento do Território e Energia e do Secretário de Estado da Administração Interna.

Os pontos de água, preparados com dispositivos que permitem abastecer mangueiras e autotanques,
já se encontram funcionais e localizam-se ao longo de 700 quilómetros de condutas em oito
municípios fornecidos pela EPAL.
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Dispersas por todo o país, as empresas participadas do Grupo promovem a dinamização da economia e
permitem a criação de postos de trabalho, à escala local, refletindo-se a nível nacional, com impacte
sobretudo nas zonas mais interiores. Em 2014, cerca de 92% das nossas aquisições de bens e serviços
foram de origem portuguesa.

Em igualdade de circunstâncias, e sem prejuízo do cumprimento da legislação em vigor e da política de
compras do Grupo AdP, é dada preferência a fornecedores locais, traduzindo uma mais-valia
socioeconómica para a região.

Nestas contratações de entidades externas, além das cláusulas relativas à obrigatoriedade do
cumprimento legal, incluídas em todos os contratos realizados, o Grupo tem em vigor diversas exigências
de caráter ambiental, de segurança e direitos humanos, que visam assegurar a adoção de boas práticas.

Atualmente, o Grupo AdP conta com 33 Prestadores de Serviços (23 de exploração de infraestruturas,
3 de operação e 7 de manutenção) associadas ao core business de exploração de infraestruturas, estando
responsáveis por 0,1% do caudal captado e por 21% do caudal de águas residuais tratadas rejeitadas. Estas
parcerias contribuíram em 2014, para a existência de 543 postos de trabalho.

Relação com as Partes Interessadas

Comprometemo-nos a contribuir para a dinamização do tecido
empresarial regional e do emprego local e a investir na relação com
os fornecedores.

O Grupo AdP acredita que a criação de parcerias
recorrendo a entidades externas, contribui para aumentar a
sustentabilidade da sociedade de uma f orma mais abrangente. 

4.º Princípio
As empresas devem abolir todas as formas de
trabalho forçado e obrigatório.

5.º Princípio
As empresas devem abolir o trabalho infantil.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Práticas Laborais

1.º Princípio
As empresas devem apoiar e respeitar a
proteção dos direitos humanos, reconhecidos
internacionalmente.

2.º Princípio
As empresas devem garantir a sua não
participação em violações dos direitos humanos.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Direitos Humanos
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Avaliamos os f ornecedores de acordo com critérios
específicos existentes nas diversas empresas do Grupo.

Pontos-chave da norma de responsabilidade
social aplicáveis ao Grupo AdP e seus
fornecedores:

- Trabalho Infantil
- Trabalho forçado
- Saúde e segurança
- Liberdade de associação e direito à negociação coletiva
- Discriminação
- Práticas disciplinares
- Horário de trabalho
- Remuneração
- Sistemas de gestão

Existem no Grupo diversas ferramentas de apoio, para que os nossos
compromissos sejam também os compromissos da cadeia de fornecimento,
nomeadamente a existência de declarações de responsabilidade social e códigos
de conduta e ética subscritos pelos fornecedores, auditorias, ações de
sensibilização e processos de avaliação de fornecedores, contribuindo para o
alinhamento de princípios e para a melhoria do desempenho dos fornecedores,
com repercussão não só na qualidade do desempenho das empresas do Grupo
mas em toda a cadeia de fornecimento.

26 
Auditorias

A fornecedores

16 
Ações de sensibilização
A empresas fornecedoras

Objetivo: 
Promover ações 
de sensibilização 
a fornecedores
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O Grupo, enquanto principal prestador de serviços no setor da água e dos
resíduos em Portugal, possui uma responsabilidade acrescida na área da inovação,

da investigação e do desenvolvimento associados ao seu core business. 

Investigação e Desenvolvimento e Inovação

A inovação, a investigação e o desenvolvimento têm desempenhado um papel fundamental na
resposta do Grupo AdP aos seus desafios, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio.
Tendo um duplo papel na colaboração em parcerias, é, simultaneamente, fornecedor e cliente
das sinergias que daí advêm, disponibilizando recursos e informação para o desenvolvimento
da ciência, e recebendo novos conhecimentos e tecnologias para a melhoria da sua atividade. 

A aposta em soluções eficientes potencia a sustentabilidade do negócio e proporciona uma
melhor qualidade do serviço prestado a cidadãos, empresas e comunidade.

Os desafios cada vez mais complexos, decorrentes não só das mudanças políticas, económicas,
sociais e tecnológicas da sociedade atual, mas também da crescente exigência dos utilizadores,
dão origem a estratégias de gestão cada vez mais assentes em soluções de inovação e
eficiência de processos. Por forma a enfrentar estes desafios, o Grupo AdP, em 2013, definiu a
estratégia de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+I) do Grupo AdP, bem como os
respetivos objetivos e processos associados. Neste contexto, foi ainda criada uma rede de I&D

Dinamizar a Investigação e Desenvolvimento

Comprometemo-nos a utilizar as melhores tecnologias disponíveis
e a apostar na inovação como fator de promoção da
competitividade.

e Inovação para o Grupo, constituída pelos técnicos de diversas empresas participadas. 

O Grupo AdP desenvolve projetos de investigação e desenvolvimento nacionais e
internacionais, tendo por base:

- Motivar a procura do conhecimento e potenciar a inovação de soluções com o
conhecimento do Grupo AdP; 

- Identificar potenciais áreas de otimização transversais;
- Capturar, divulgar e transferir as boas práticas entre as empresas;
- Desenvolver e implementar soluções de inovação, com especial destaque para a otimização

da gestão operacional dos sistemas de água e saneamento do Grupo AdP;
- Implementação de projetos de inovação com dimensão institucional;
- Fortalecimento das ligações de entidades de investigação nacionais com o Grupo AdP;
- Fomentar o desenvolvimento da realização de doutoramentos em ambiente empresarial.
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Ferramentas de apoio à gestão:

- Financeira
- Recursos humanos
- Documental
- Identificação de requisitos legais
- Operação
- Manutenção
- Rotas da frota automóvel de serviço
- Informação Geográfica
- Sistemas de responsabilidade empresarial

“A inovação é uma prioridade para o setor do ciclo urbano
da água, seja nas soluções técnicas, ambientais, comerciais ou
na qualidade dos serviços prestados.” 
in PENSAAR 2020

Durante o primeiro semestre de 2014 foram concluídas as reuniões nas empresas do Grupo,
que visaram a identificação dos principais desafios e soluções de I&D+I implementadas e dos
potenciais projetos a desenvolver.

No âmbito das atividades da rede de I&D e Inovação foram definidos quatro grupos de trabalho,
nomeadamente, GT Portal do Conhecimento, GT Workshops de Inovação, GT Portal
Água/Energia e GT Teses de MsC e PhD.

A área de I&D da AdP SGPS integrou o grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um
documento de reflexão sobre estratégia de gestão das lamas de ETA e ETAR das empresas da
UNA-PD e respetivo Plano de Ação, tendo como expectativa a conclusão dos trabalhos no
primeiro trimestre de 2015.

Destaca-se ainda para a concretização de um protocolo com uma empresa de consultoria para
apoio na elaboração de candidaturas dos programas de H2020 e Portugal 2020.

Portal do Conhecimento

Com lançamento previsto em 2015, foi concluída a conceção e definição de conteúdos do portal
do conhecimento do Grupo AdP, que terá como objetivo a divulgação interna e o suporte das

atividades de I&D e Inovação do Grupo AdP. Paralelamente, já foi criado um grupo de I&D+I do
Grupo AdP na rede Linkedin com o objetivo partilha e discussão de ideias, informação e boas
práticas, na ótica da otimização da gestão operacional de sistemas de água e saneamento do
Grupo Águas de Portugal.

Workshops de Inovação

No âmbito da estratégia de ID & Inovação do Grupo AdP, visando a partilha de conhecimento
entre os técnicos das empresas bem como a uniformização de boas práticas existentes entre
empresas do Grupo AdP, deu-se início ao programa de Workshops de Inovação, que
compreendeu a realização dos seguintes Workshops:

- “Boas práticas na gestão operacional de Sistemas de Abastecimento em cenários de redução
de consumo de água”, 5 novembro 2014 na ETA de Lever – Águas do Douro e Paiva;

- “Boas práticas de poupança do consumo energético em sistemas de lamas de ativadas”, 3
dezembro 2014 na ETAR de Alcântara – Simtejo.

Objetivo: 
Fomentar a partilha de
conhecimentos entre

os colaboradores 
das empresas
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Rede de Inovação e I&D de partilha boas práticas
de poupança no consumo energético em processos de
tratamento de águas residuais
Com o tema “Boas práticas de poupança do consumo energético em sistemas de
lamas ativadas”, realizou-se no dia 3 de dezembro o segundo workshop dinamizado
pela rede de Inovação e I&D do Grupo Águas de Portugal.

Contando com a participação de cerca de 70 colaboradores do Grupo AdP, a sessão
teve por objetivo a partilha das boas práticas adotadas pelas empresas na operação e
manutenção dos seus sistemas de tratamento de águas residuais, neste caso sistemas
de arejamento em lamas ativadas. 

Procedimentos como limpezas dos sistemas de arejamento por difusores, utilização de
variadores de velocidade, substituição de sistemas de arejamento,
adaptação de compressores, controladores dos sistemas de
arejamento em função de sondas de oxigénio
dissolvido e potencial redox, adaptação de
capacidades de arejamento e agitação em
arejadores superficiais e soluções de areation tank
settling em condições de pluviosidade, foram
algumas das boas práticas apresentadas.

No final, a Simtejo, enquanto anfitriã do
encontro, promoveu uma visita guiada à ETAR de
Alcântara, infraestrutura que serve uma população
de 756.000 habitantes-equivalentes, dos municípios
de Lisboa, Amadora e Oeiras, tratando diariamente um
caudal médio de 140 mil m3.

Programas de financiamento de projetos de I&D+I

Durante o ano 2014 foram submetidas várias candidaturas a fundos comunitários (LIFE2014+,
H2020, Marie Curie, FCT) para as quais ainda se aguarda resposta de aprovação por parte das
entidades competentes, nomeadamente:

- Candidatura LIFE SWSS (Smart Water Supply System) (LIFE2014+): o consórcio é liderado
pelo ISQ, tendo como parceiros: I&D da Águas de Portugal, IST, Hidromod, Águas do Algarve,
Águas do Oeste e Águas do Centro. Tem como objectivo a demonstração de um sistema
inovador na gestão de redes em alta de água potável, de forma quantificar e disseminar os
benefícios gerados pela aplicação deste sistema em contexto operação. 

- Candidatura CleanBots - H2020 - FetOpen-1-2014: o consórcio é liderado pelo MAX PLANCK
GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V., tendo como parceiros:
MPI (GE), University Of Oxford (UK), Universitat Autonoma de Barcelona (SP), INEB (PT),
ETHZ (CH), Magnes AG e I&D da AdP. Visa o desenvolvimento de técnicas robóticas da área
da nanotecnologia aplicadas à remoção e identificação de microrganismo e poluentes
emergentes na água.

- Candidatura LIFE Impetus: Improving current barriers for controlling pharmaceutical
compounds in urban wastewater treatment plants (LIFE2014+), o consórcio é liderado pelo
LNEC, tendo como parceiros: AdA, EHS, EPAL, FCUL, FFUL, SIMTEJO, UAlg. Visa o estudo
da adaptação de sistemas de tratamento convencionais de lamas activadas, tendo em vista a
remoção de micro-poluentes farmacêuticos.

Foram também entregues cinco candidaturas a vários concursos do H2020, contudo, sem
aprovação para financiamento, das quais se destacam: 

- Candidatura SWEEP (Smart System for Wet Weather Operation: Energy Optimization and
Environment ) - H2020 - Water-1a-2014: o consórcio foi liderado pela I&D da AdP SGPS,
tendo como parceiros: Hidromod (PT), KU Leuven (BE), Universidade de Coimbra (PT),
Hydrologic Research BV (NL), Imperial college London (UK), Lyonnaise des Eaux France SA
(FR). Teve como objetivo a demonstração de um sistema inovador na gestão de redes em alta
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de água potável, de forma quantificar e disseminar os benefícios gerados pela aplicação deste
sistema em contexto operação. 

- Candidatura GOS (Gas Odour from Sewers) - H2020 H2020-MSCA-ITN-ETN: o consórcio
foi liderado pelo Institut National Des Sciences Appliquees De Lyon I&D da AdP SGPS, tendo
como parceiros: Aalorg Uiversity (DK), IST (PT), Grundfos (DK), Veolia (FR), Aquafin (BE),
Anglian Water (UK), I&D da AdP. Teve como objetivo contribuir para o conhecimento teórico
e operacional da problemática da produção de odores em sistemas de saneamento e seus
efeitos na degradação precoce das infraestruturas. 

Projetos I&D+I em curso

ARTICA
A candidatura do projeto “A multivariable advanced control product for sustainable performance
of nutrient removal urban WWTPs (ARTICA)”, para demonstração da aplicação da tecnologia
ARTICA na ETAR de Chelas, ao programa de financiamento Eco-Innovation foi aprovada, tendo-
-se dado início à realização do projeto (http://www.artica4nr.eu/).

O projeto ARTICA tem como objetivo a demonstração da aplicação de um controlador
inteligente para ETAR de lamas ativadas com remoção de azoto, tendo em vista a otimização
em tempo real da recirculação de lamas, nitratos e caudal de ar de processo, para respetiva
redução de custos energéticos. 

Portal Água-Energia
O projeto portal água-energia visa possibilitar às empresas do Grupo AdP o acesso atualizado
diariamente dos consumos de energia de 15 em 15 minutos, disponíveis na plataforma da EdP
distribuição e constituir uma ferramenta de Business Intelligence, tendo em vista a implementação
de benchmarking operacional, como ferramenta transversal de apoio à decisão desde a gestão
de topo, financeira e técnica. É um projeto I&D+I interno, liderado pela área de I&D da AdP
SGPS, tendo como parceiros a Direção de Compras e a Direção de Sistemas de Informação da
AdP Serviços.

AQUAVIR
Deu-se continuidade ao Projeto AQUAVIR (FP7-NMP-2013-SMALL-7) liderado pelo
Departamento de Micro e Nanotecnologia da Universidade Técnica da Dinamarca (DTU), no
qual a Simtejo e a EPAL participam, na qualidade de utilizadores finais. Este projeto pretende
testar, validar e divulgar um sistema inovador portátil de monitorização de três tipos de vírus

entéricos humanos em diferentes locais geográficos e para diferentes aplicações.

SmartWater4Energy
O projeto Smart Water 4 Energy (SW4E) é um projeto QREN em co-promoção que visa
desenvolver um sistema inteligente para gestão energética das ETAR. O SW4E está em
desenvolvimento, desde março de 2013, pelo consórcio Simtejo (Promotor), ISQ e Hidromod.
Pretende contribuir para o desafio que o setor de gestão de águas residuais enfrenta, a nível global,
de diminuir o consumo energético no processo de tratamento, em simultâneo com a adoção de
limites mais exigentes a nível da qualidade do efluente a descarregar nos meios recetores.

Novos desafios

O Plano Estratégico de Implementação (SIP) da Parceria Europeia para a
Inovação para o Domínio da Água (European Innovation Partnership on
Water - EIP da Água) define áreas prioritárias de investimento em
inovação até 2020:

- reutilização;
- tratamento de água e águas residuais, incluindo valorização de subprodutos;
- nexos água-energia;
- gestão do risco de inundações e seca;
- serviços de ecossistema;
- governação da água;
- sistemas de apoio à decisão e monitorização;
- tecnologias inteligentes smart technologies.
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Dinamizar a Investigação e Desenvolvimento

Comprometemo-nos a criar parcerias em cooperação com os
meios académicos e empresarial, com vista à promoção da I&D e
a colaborar em projetos de demonstração tecnológica.

9.º Princípio
As empresas devem encorajar o
desenvolvimento e difusão de tecnologias amigas
do ambiente.

in “Informação de Progresso Pacto Global das Nações Unidas”

Proteção Ambiental

O know-how resultante dos processos de inovação e de investigação, desenvolvidos
em parceria com a comunidade científica, meios académicos e empresariais é uma
ferramenta importante no desenvolvimento de tecnologias nacionais do setor e, por
vezes, com potencial de exportação. O repositório de informação que as empresas
possuem, bem como a disponibilidade de espaços para experiências piloto, constituem
recursos que podem ser mobilizados para o desenvolvimento tecnológico do setor.

Em 2014 foi assinado um protocolo de cooperação técnica e científica entre o Grupo
Águas de Portugal e 20 instituições nacionais de Ensino Superior Politécnico membros
do CCISP – Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. O
protocolo, assinado no dia 27 de junho, formaliza e reforça a colaboração entre a AdP
e os membros do CCISP, no sentido de beneficiar as potencialidades de ambos,
nomeadamente ao nível da formação, de capacitação técnica e estudos de investigação
em abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos. 

Em 2014 alavancámos a I&D e Inovação no Grupo AdP, promovendo o
desenvolvimento de uma cultura de inovação concretizada em projetos com objetivos
claros, aproveitando o conhecimento existente no Grupo.

O Grupo AdP, individualmente ou em parceria, participa em conferências, congressos
e seminários, como veículo de partilha de conhecimentos às restantes partes
interessadas.

O desenvolvimento tecnológico do setor da água e
dos resíduos beneficia da cooperação técnica e

científica entre o Grupo AdP e os meios
académico e empresarial.
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AdP participa no Congresso Mundial da Água
Lisboa acolheu, em setembro, o Congresso Mundial da IWA -
International Water Association e o Grupo Águas de Portugal, enquanto
principal Grupo empresarial português a operar nas vertentes do
abastecimento de água e saneamento de águas residuais, participou
ativamente no maior evento internacional de caráter técnico-científico
no domínio da água, com a dinamização de mesas-redondas e workshops,
participação em painéis, apresentação de posters e a realização de
business fóruns. 

Com o tema “Shaping our water future”, a edição de 2014 do Congresso
Mundial da IWA foi a mais participada de sempre, com mais de cinco mil
visitantes e cerca de 2500 delegados de todo o mundo, debatendo temas
relacionados com ciência, inovação, políticas, desafios e soluções para o setor. 

No total, a participação portuguesa cifrou-se em 450 delegados
portugueses, 55 comunicações orais (em 360), 140 posters (em 700) e 30
empresas/organizações representadas na Feira (em 200). 

Na área da exposição, esteve presente com um stand, onde dinamizou
diariamente um programa de atividades. Com o mote "JOIN TOGETHER
FOR", o Grupo aproveitou a oportunidade para dar a conhecer projetos
nas áreas da Inovação e I&D, da Eficiência, da Qualidade e Segurança da
Água, da Educação Ambiental.   

“O Congresso Mundial da Água de Lisboa foi o primeiro a ter lugar num país
de expressão portuguesa, tendo superado todas as expectativas e ficando na
história como o mais participado de sempre.”

José Sardinha, Presidente do CA da EPAL
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Repórteres da água
no IWA
O Grupo Águas de Portugal
selecionou uma equipa de
Jovens Repórteres da Água –
Water Reporters para fazer a
cobertura mediática do
Congresso Mundial da IWA -
International Water Association,
que reuniu em Lisboa, de 21 a 27 de
setembro de 2014, mais de três mil
especialistas do setor da água.

A iniciativa teve por objetivo aproximar este importante evento do público em
geral e em especial dos mais jovens, tendo as jovens finalistas sido selecionadas
mediante um concurso, nas modalidades escrita, fotografia e vídeo, dinamizado
maioritariamente na internet e redes sociais, tendo sido criada uma página de
facebook para este projeto.

As jovens repórteres da água asseguraram a cobertura dos principais momentos
técnicos e sociais do Congresso, participando inclusivamente nas conferências de
imprensa diárias, tendo os trabalhos sido divulgados no site da AdP, no facebook
do projeto e noutros canais de comunicação online que se associaram à iniciativa.
Às participantes foi ainda assegurada uma abordagem formativa em jornalismo e
proporcionada a visita à ETAR de Alcântara.

Plataf orma inovadora de localização
de ecopontos
Amarsul
Este projeto inovador e pioneiro permite responder a
uma necessidade de informação da população, que além
de encontrar a localização exata do ecoponto mais
próximo, poderá ter acesso a informações úteis como
seja a última recolha efetuada ou quando será realizada
a próxima visita. Para ter acesso a estas e outras
informações basta visitar o site da Amarsul:
www.amarsul.pt. Todas as informações têm duas
atualizações diárias.

Este projeto foi desenvolvido em parceria com a Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal/ Instituto Politécnico
de Setúbal (EST/IPS), que reforça o apoio à Amarsul, no
desenvolvimento de projetos de otimização. Relembre-
-se que recentemente foi desenvolvido um projeto com
o objetivo de conceber e implementar um sistema
avançado de gestão da recolha seletiva, que permite
otimizar os circuitos e as quantidades de resíduos
recolhidos. Denominado “Sistema Integrado de Gestão
da Recolha Seletiva”.



2) Planear e operar, com a participação da

Aigues de Ter y Llobregat, SMAS de

Oeiras e Amadora, Águas do Algarve e

Águas da Figueira, sob moderação de Rui

Marreiros em representação da Câmara

Municipal de Mértola;

3) Manter e Gerir, com enfoque na gestão de

ativos, com a participação da Águas da Região

de Aveiro, Águas do Douro e Paiva, SMAS de

Almada, EPAL e LNEC, sob moderação de Gabriel

Silva, gestor da UNA-PD, Águas de Portugal.

Os casos práticos apresentados pelas Entidades Gestoras permitiram apreender como os

Sistemas de Informação Geográfica e os Sistemas de Manutenção e Gestão de Ativos se

constituem, quando bem utilizados, como um fator de eficiência e competitividade, contribuindo

para a racionalização de custos, cruciais à sustentabilidade das Entidades Gestoras do setor.
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II Fórum com balanço muito positivo
Aquasis

A segunda edição do Fórum de Partilha de Experiências e Divulgação de Boas Práticas,

organizado pela Aquasis, em maio de 2014, reuniu mais de 270 participantes, prometendo

conquistar um lugar cativo nas agendas das empresas do setor das águas. 

O tema central foi a “Eficiência e qualidade dos serviços – como acrescentar valor com os

sistemas informação?”. Na plateia estiveram representadas 119 empresas, das quais 45 entidades

gestoras a operar nas áreas do abastecimento de água e saneamento de águas residuais,

confirmando a relevância do evento cujo formato privilegia dar voz à experiência das entidades

gestoras enquanto utilizadoras de soluções de gestão de informação como as que a Aquasis

desenvolve e implementa há mais de 20 anos. 

A partilha de experiências e boas práticas pelas entidades gestoras dividiu-se em três blocos

de temas:

1) Conhecer, com enfoque nos sistemas de informação geográfica, com a participação da Águas

do Sado, Águas de Santarém, Águas de Santo André e Sistemas Municipalizados de Loures,

sob moderação de Luís Costa em representação da APDA;
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Grupo Águas de Portugal estabelece parceria com 20
instituições de ensino superior
O Grupo Águas de Portugal assinou um protocolo de cooperação técnica e científica com 20
instituições nacionais de Ensino Superior Politécnico membros do CCISP – Conselho
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. 

O protocolo, assinado no dia 27 de junho, formaliza e reforça a colaboração entre a AdP e os
membros do CCISP, no sentido de beneficiar as potencialidades de ambos, nomeadamente ao
nível da formação, de capacitação técnica e estudos de investigação em abastecimento de água,
saneamento de águas residuais e gestão de resíduos.

A cooperação incide sobre nove áreas prioritárias: reutilização de águas; tratamento de águas
e águas residuais; processos de tratamento de resíduos; transporte de água e de águas residuais;
valorização de subprodutos; nexus Água-Energia; gestão do risco relativo a inundações e secas;
sistemas de apoio à decisão e monitorização; e smart techology.

Estão envolvidos 15 Institutos Politécnicos e cinco Escolas Superiores com valências e
credenciados para a realização de estudos de investigação e de consultoria especializada em
diversos domínios, nomeadamente em áreas de interesse da AdP, alguns deles desenvolvidos já
em estreita colaboração entre as empresas do Grupo e Institutos Politécnicos da respetiva região.
Vigente durante três anos, o protocolo agora assinado prevê além do desenvolvimento de
estudos e da componente de formação recíproca entre a AdP e o CCISP, o estabelecimento
de parcerias estratégicas em candidaturas para programas nacionais e europeus ou noutras
ações de inovação, investigação e desenvolvimento.

“Do lado do Grupo AdP existe um enorme respeito pelo trabalho realizado nestas instituições e acima
de tudo existe a certeza de que o conhecimento existente nestas organizações permite-nos ser mais
fortes e oferecer um melhor serviço aos nossos clientes”.

Afonso Lobato de Faria, Presidente da Águas de Portugal

“É um objetivo e simultaneamente um desafio para ambas as instituições, que têm em comum a
diversidade de valências e uma presença em praticamente todo o território nacional. Colocamos as
nossas competências ao serviço das empresas do Grupo, sabendo que temos também muito a
aprender com as competências existentes nestas mesmas empresas”.

Joaquim Belchior Mourato, Presidente do CCISP
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Integração na Sociedade

O Grupo AdP tem uma estreita ligação com associações de caráter profissional, técnico e
industrial, aderindo e acompanhando tendências em temas relevantes para as empresas.

Associações/ Instituições/ Organizações

ABS - Associação da Baía de Setúbal
AGENEAL - Agência Municipal de Energia de Almada
A.G.L.A.E (Association Générale Laboratoires Analyse Environnement)
AIDA - Associação Industrial de Aveiro
AIRO - Associação Industrial da Região Oeste
AMESEIXAL - Agência Municipal de Energia do Seixal
ANQIP - Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais
APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas
APEE - Associação Portuguesa de Ética Empresarial
APESB - Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental
APAS Floresta - Associação de Produtores Florestais
APMEP - Associação de Mercados Públicos
APMI - Associação Portuguesa de Manutenção Industrial
APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade
APRH - Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos
AREAL - Agência Regional de Energia e Ambiente
AVALER - Associação de Entidades de Valorização Energética de RSU
ATTCEI - Associação de Transferência de Tecnologia e Conhecimento para Empresas e Instituições
CEBAL - Centro de Biotecnologia do Alentejo
BCSD - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
Bombeiros Voluntários de Óbidos
CESAB - Centro de Serviços do Ambiente
CNASA - Clube Náutico das Águas de Santo André
Comissão Municipal de Proteção Civil
ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
Energaia - Agência de Energia do Sul da área metropolitana do Porto
EUREAU - European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services
CPA - Comunidade Portuária de Aveiro
CEEP - Centro Europeu das Empresas com Participação Pública e/ou de Interesse Económico Geral

Conselho Consultivo da Sociedade Polis da Ria de Aveiro
IAREN - Instituto Água Região Norte
EWA - European Water Association
Fundação Serralves
IPQ - Instituto Português da Qualidade
ISWA - International Solid Waste Association
IWA - International Water Association
Oeste Sustentável - Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste
Lisboa E-Nova - Agência Municipal de Energia e Ambiente
Nerbe/Aebal - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral
NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve
NERBE - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral
NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda
NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria
PPA - Parceria Portuguesa para a Água
PREWIN Network - Performance, Reliability and Emissions Reduction in Waste Incinerators
PSAT - Associação de Proteção de Ativos Técnicos
RELACRE - Associação dos Laboratórios Acreditados de Portugal
RSO - Rede Nacional de Responsabilidade Social
ENERAREA - Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior
S.Energia - Agência Regional de Energia do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete
TMG - Teatro Municipal da Guarda
UEVM - União Empresarial do Vale do Minho
UNGC - United Nations Global Compact
EPIS - Empresários pela Inclusão Social
IES - Instituto de Empreendedorismo Social
TESE - Associação para o Desenvolvimento
Water Footprint Network
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Promover estudos de avaliação do impacte das captações na disponibilidade hídrica das fontes através de parcerias com universidades 4 parcerias pág. 67

Elaborar planos de programas de deteção de fugas ao longo do sistema de abastecimento da água 5 programas pág. 62, 63

Implementar sistemas de recolha seletiva de resíduos dos escritórios 100% das empresas pág. 95

Promover estudos de caracterização da biodiversidade através de parcerias com as universidades 4 estudos/ 6 estudos pag. 149, 153

Promover a produção de energia eólica Prod. de 31.500 MWh (-)

Promover a produção de energia fotovoltaica, através da aposta em Micro-fotovoltaicas e Centrais CPV (Photovoltaic Concentration). Prod. de 15.000 MWh pag. 81

Promover a produção de energia a partir de aproveitamento hidro-elétrico em micro e mini-hídricas Prod. de 6.000 MWh pag. 81

Aumentar a energia produzida através da queima de biogás Prod. de 140.000 MWh pag. 80

Promover a eficiência na utilização de energia nos edifícios através de planos de eficiência energética e auditorias energéticas às instalações 100% das empresas pag. 78, 92

Formação de colaboradores em "eco-condução" 50% dos colaboradores pag. 83

Aumentar o grau de envolvimento dos Administradores Não Executivos (presença em Comissões Especializadas) pag. 43

Melhorar o disclosure em Gestão do Risco (dimensão e exposição aos riscos identificados) pag. 45 - 47

Uniformizar o Código de Conduta e de Ética a todas as empresas do Grupo 100% das empresas pag. 44

Formar colaboradores sobre Códigos de Conduta e de Ética uniformizado a todas as empresas do Grupo 50% das empresas (-)

Publicação de Relatório de Sustentabilidade 100% das empresas operacionais (-)

Rever os contratos de concessão dos sistemas multimunicipais 50% das empresas (-)

Aumentar os proveitos operacionais provenientes de outras áreas 10% de aumento (-)

EM SIMBIOSE COM O AMBIENTE

METAS

PRINCÍPIO: Promover a conservação e a valorização dos recursos 

PRINCÍPIO: Contribuir para a proteção da natureza e biodiversidade 

PRINCÍPIO: Contribuir para o combate às alterações climáticas

EM SIMBIOSE COM OS ACIONISTAS

PRINCÍPIO: Garantir a sustentabilidade económica do Grupo e a criação de valor para os acionistas e demais partes interessadas 
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Uniformizar os procedimentos de contratação de colaboradores 100% das empresas pag. 115

Promover a formação sobre o código de conduta e código HIV 50% dos colaboradores (-)

Obter a certificação segundo a norma SA8000 50% das empresas pag. 101

Aplicar o sistema de análise de desempenho e desenvolvimento da carreira 100% das empresas do Grupo pag. 121

Criar o sistema de intranet no Grupo 100% das empresas pag. 125

Aplicar o inquérito de avaliação do clima organizacional 50% das empresas pag. 125

Cobertura dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água 95% da população servida pag. 129 - 131

Cobertura dos sistemas multimunicipais de saneamento de águas residuais 95% da população servida pag. 129 - 131

Atendimento da população em cada sistema público de drenagem e tratamento de águas residuais 70% da população servida pag. 129

Desenvolver um Plano de Segurança da Água 50% das empresas pag. 133

Implementar um Sistema de Gestão de Clientes através da definição de indicadores e métricas de avaliação 50% das empresas (-)

Promover ações de sensibilização a fornecedores uma por ano pag. 144

Definir uma política de compras ecológicas (-)

Realizar eventos e/ou reuniões de modo a fomentar a partilha de conhecimentos entre os colaboradores das empresas do Grupo Um evento por ano, até 2015 pag. 145 - 147

EM SIMBIOSE COM OS COLABORADORES

METAS

PRINCÍPIO: Valorizar a relação com os colaboradores 

EM SIMBIOSE COM A COMUNIDADE

PRINCÍPIO: Prestar um serviço público de qualidade elevada e tarifas socialmente aceitáveis, de forma cada vez mais abrangente e contínua

PRINCÍPIO: Partilhar os princípios de sustentabilidade na relação com as partes interessadas 

PRINCÍPIO: Dinamizar a I&D numa perspetiva de reforço das capacidades nacionais 
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SIGLAS

A

ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho
AdP – Águas de Portugal
APA – Agência Portuguesa do Ambiente

CDR – Combustível Derivado de Resíduos
CO2 – Dióxido de Carbono
COSO – Committee of sponsoring organization of the treadway commissions
COT – Carbono orgânico total
COVNM – Composto orgânico volátil não metânico
CTRSU – Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos

ENEAPAI – Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais
ERSAR – Entidade Reguladora de Águas e Resíduos
ETA – Estação de Tratamento de Água
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais
ETVO – Estação de Tratamento e Valorização Orgânica

GEE – Gases com Efeito de Estufa
GRI – Global Reporting Initiative
GPL – Gás Propano Liquefeito

IGAOT – Inspeção Geral do Ambiente e Ordenamento do Território
I&D – Investigação e Desenvolvimento
IWA – International Water Association

NP EN ISO 9001:2008 – Norma de gestão da qualidade
NP EN ISO 14001:2004 – Norma de gestão ambiental
NOx – Óxidos de azoto

B - C

D - E

F - G

H - I

J - K - L - M - N

OHSAS 18001 – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
ORC – Organic Rankine Cycle

PCQA – Plano de Controlo da Qualidade da Água
PEAASAR – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
PERSU – Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos
PESOMAS – Plano Estratégico para os Serviços de Operação e Manutenção nos Sistemas

Multimunicipais de Abastecimento e Saneamento de Águas Residuais
PNAC – Plano Nacional para as Alterações Climáticas
POVT – Programa Operacional Temático da Valorização do Território
PSA – Plano de Segurança da Água

RCD – Resíduos de Construção e Demolição
REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
REU – Resíduos Equiparados a Urbanos
RIB – Resíduos Industriais Banais
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

SA 8000 – Norma de Responsabilidade Social
SIG – Sistema de Informação Geográfica
SRE – Sistema de Responsabilidade Empresarial
SOx – Óxidos de enxofre

TMB – Tratamento Mecânico e Biológico

UNGC – United Nations Global Compact, por vezes abreviado apenas para GC

O

P

Q - R

T

U

V - W - X - Y - Z

S
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1.1 Mensagem do Presidente 5

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 21, 22, 24, 26-30, 45-47, 53-55, 97, 109, 127

2. PERFIL ORGANIZACIONAL PÁGINAS
2.1 Nome da organização 18

2.2 Principais marcas, produtos e/ ou serviços 15, 58, 70

2.3 Estrutura operacional da organização 17, 18, 37-42

2.4 Localização da sede da organização contracapa

2.5 Países em que a organização opera 10, 11, 17, 128

2.6 Tipo e natureza jurídica da organização 15, 18, 19, 99

2.7 Mercados servidos 10, 11, 17, 128

2.8 Dimensão da organização 8, 17, 60, 65, 71, 99, 111

2.9 Mudanças significativas realizadas durante o período coberto pelo relatório 3, 9-13

2.10 Prémios/ reconhecimentos recebidos 14

1. ESTRATÉGIA E ANÁLISE PÁGINAS

ÍNDICE GRI
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3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório 3

3.6 Limites do relatório 3

3.7 Outras limitações de âmbito específico   3

3.8 Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações subcontratadas 
e outras organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos distintos e/ ou entre organizações 3, 162-189

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos 3, 162-189

3.10 Explicação da natureza e das consequências de qualquer reformulação de informações contidas em relatórios anteriores 3, 162-189

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos anteriores 3, 9-13, 162-189

3.12 Tabela que identifica a localização de indicadores GRI no relatório 162-189

3.13 Políticas e procedimentos atuais existentes para fornecer verificações externas do relatório 3

3. PARÂMETROS DO RELATÓRIO (CONTINUAÇÃO) PÁGINAS

ÍNDICE GRI

ÂMBITO E LIMITES DO RELATÓRIO

ÍNDICE DE CONTéUDO DO GRI

VERIFICAçãO

PERFIL DO RELATÓRIO

3.1 Período a que se refere o reporte 3

3.2 Data do último relatório realizado 3

3.3 Ciclo de reporte dos relatórios de sustentabilidade 3

3.4 Contactos para questões relacionadas com o relatório ou o seu conteúdo 191
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4.1 Estrutura de Governação 35, 36

4.2 Indicação se o presidente do Conselho de Administração também é um membro executivo 
(e suas funções dentro da administração da organização) 35, 36

4.3 Número de membros independentes e/ ou não executivos 35, 36

4.4 Mecanismos que permitem aos acionistas e colaboradores fazerem recomendações ao Conselho de Administração 43, 50, 124, 125

4.5 Relação entre remuneração dos Conselho de Administração e o desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental) 104,121

4.6 Procedimentos em vigor no Conselho de Administração para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados 43

4.7 Procedimentos de definições das qualificações dos membros do Conselho de Administração para definir a estratégia da organização 
para questões relacionadas com temas económicos, ambientais e sociais 105, 121

4.8 Missão e valores, códigos de conduta e políticas internas relevantes para o desempenho económico, ambiental e social, assim como 
o estado de sua implementação 7, 8, 14, 44

4.9 Procedimentos do Conselho de Administração para supervisionar a identificação e gestão por parte da organização do desempenho 
económico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas 
acordadas internacionalmente, códigos de conduta e princípios 36, 104

4.10 Procedimentos para a auto-avaliação do desempenho do Conselho de Administração, especialmente com respeito ao desempenho 
económico, ambiental e social 104, 121

4.11 Explicação sobre como o princípio de precaução é tratado pela organização 45-47

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter económico, ambiental e social que a organização subscreve ou endosse 33, 34, 101 

4.13 Participação em associações (como federações de indústrias) e/ ou organismos nacionais/ internacionais 154

4.14 Lista das partes interessadas da organização 48

4.15 Base para identificação das principais partes interessadas 48, 49

4.16 Formas de consulta às partes interessadas 48, 49

4.17 Principais questões e preocupações apontadas pelas partes interessadas como resultado da consulta, e como a organização responde 
a estas questões e preocupações 48-50

4.GOVERNAÇÃO PÁGINAS

ÍNDICE GRI

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS

PARTICIPAçãO DAS PARTES INTERESSADAS
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INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

INDICADORES ECONÓMICOS - EC

Valor económico direto gerado

Valor económico direto distribuído

Custos operacionais

Salários e benefícios dos colaboradores

Pagamentos a financiadores

Pagamentos ao estado

Investimentos na comunidade

Valor económico direto acumulado

Valor económico direto gerado
e distribuído 

€ 872 393 389,98 

€ 845 505 565,79 

€ 532 568 542,90 

€ 130 511 449,63 

€ 123 903 536,01 

€ 58 194 170,06 

€ 327 867,2 

€ 26 887 824,18

105

Implicações financeiras e outros
riscos e oportunidades para as
atividades da organização, devido
às alterações climáticas

46, 133

Encargos sobre remunerações ou
segurança social

Cobertura das obrigações em
matéria de planos de beneficios 
da organização

121, 122

(-)

EC1

EC2

EC3

O valor reportado encontra-se subestimado uma vez que alguns
dos investimentos realizados não foram desagregados do core
business das empresas.

A EPAL e a EGF dispõem de um sistema de benefícios sociais para
os seus trabalhadores, que tem inerente o pagamento de
complemento de pensões de reforma (por velhice ou invalidez),
suportando adicionalmente as responsabilidades decorrentes de
situação de pré--reforma. O sistema de benefícios com pensões da
empresa consubstancia-se em dois tipos de planos de pensões, de
contribuição definida e de benefícios definidos. Esta informação
consta do R&C da AdP SGPS.

€ 73 918 263,47

(-)

(-)

Benefícios financeiros reconhecidos 
Benefícios financeiros significativos,
recebidos pelo governoEC4

FORMAS DE GESTãO_ Desempenho Económico
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INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

INDICADORES ECONÓMICOS - EC (CONTINUAÇÃO)

Procedimentos para contratação
local e proporção de cargos de
gestão de topo recrutados na
comunidade local

EC7

Fornecedores locais (%)Política, práticas e proporção das
despesas com fornecedores locais

-

-

92 143Considerou-se como fornecedores locais, os fornecedores cujas
sedes se encontram em Portugal.

110, 111, 115

Desenvolvimento e impacto de
investimentos em infraestruturas
e serviços fornecidos,
essencialmente para benefício
público através de compromisso
comercial em géneros ou sem fins
lucrativos 

-3.530.787 105, 137-142

EC6

EC8
O valor reportado encontra-se subestimado uma vez que alguns
dos investimentos realizados não foram desagregados do core

business das empresas.

FORMAS DE GESTãO_ Impactes Económicos Indirectos

FORMAS DE GESTãO_ Presença no Mercado
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Consumo total de reagentes (ton) 78 046 (-)

EN1 Consumo de materiais

Consumo de papel (ton) 75 93

EN2 Materiais utilizados provenientes (-) (-)

de reciclagem

INDICADORES AMBIENTAIS - EN

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

FORMAS DE GESTãO_ Aspecto: Materiais

O valor corresponde à quantidade de reagentes necessários aos
processos de tratamento de água (fase líquida e fase sólida), de
águas residuais (fase líquida, sólida e gasosa) e de resíduos (incluindo
o tratamento nas ETAL e da fase gasosa). O valor corresponde às
infra-estruturas sob exploração directa e infra-estruturas em regime
de outsourcing.

O valor reporta a quantidade total de papel de escritório
comprado no ano em análise (inclui resmas de papel A4, A3, papel
para impressão em plotter e outro material do economato, por
exemplo envelopes, cartões de visita, etc.). O valor encontra-se
subestimado uma vez que algumas empresas não têm registo do
consumo de papel, nomeadamente de "outro material de
economato". A diminuição do valor face ao ano anterior, deve-se à
não inclusão de do papel proveniente da envelopagem de facturas,
na empresa EPAL.

No âmbito da utilização de resíduos reciclados de fontes externas,
existem boas práticas implementadas nas empresas do Grupo,
destacando-se a utilização de papel reciclado. De forma não
homogénea nas empresas existem outras boas práticas: Utilização
de soluções de reagentes obsoletas por introdução no processo ou/e
para preparação de novas soluções; utilização de paletes danificadas,
após trituração, no processo de tratamento de valorização orgânica;
reutilização de óleos nos compressores de biogás; utilização de óleos
minerais usados, com origem nas operações de manutenção do
equipamento existente nas instalações como lubrificante do arame
utilizado para amarração de fardos de resíduos de papel e cartão e
de embalagens plásticas; incorporação de materiais reciclados em
obra; utilização de pneus recauchutados, aquisição de brindes em
material reciclado; utilização de resíduos de construção e demolição,
triturados, na cobertura e pavimentação de aterros.
Algumas empresas contribuem mediante o envio de resíduos de
toners para a reciclagem. 
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INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN4

Eletricidade (GJ/ano)

Consumo indireto de energia,

discriminado por fonte primária
Consumo de energia

primária (GJ/ano)

2 583 565,71

2 463 429,90

EN3

Gasolina (GJ/ano)

Gasóleo (GJ/ano)

Biogás (GJ/ano)

GPL (GJ/ano)

Propano (GJ/ano)

Gás Natural (GJ/ano)

Biodiesel (GJ/ano)

Total (GJ/ano)

12 982   

417 579   

2 529 650   

253 827   

294   

225 557   

1 664   

3 441 553

Consumo direto de energia,
discriminado por fonte primária

(-)

O valor apresentado corresponde a consumos em
instalações geridas pelas empresas do Grupo e valores
consumidos em instalações sob exploração em regime
de outsourcing. 

= Consumo total de eletricidade

MWh/ano x 3,6 GJ/MWh

= (Consumo total de eletricidade
MWh/ano x 3,6 GJ/ MWh) x 1,6291 GJ

energia primária/GJ eletricidade

O valor apresentado corresponde a consumos em
instalações geridas pelas empresas do Grupo e valores
consumidos em instalações sob exploração em regime
de outsourcing. O fator de conversão foi atualizado.

(-)

Consumo de biogás, para produção de energia elétrica,
para produção de energia térmica e queima em flare. 

Consumo de biodisel produzido na Valnor através de
óleos alimentares usados. Este valor corresponde a
mistura de biodisel com gasóleo (30%:70%). Em 2014 a
Valnor teve menor recolha de OAU devido à situação
económica e à paragem de produção de biodiesel entre
outubro e dezembro.

Nota: O valor de combustíveis associado à frota
automóvel de serviço das empresas do Grupo exclui a
frota de serviço de Prestadores de Serviços. Os restantes
consumos de combustíveis associados às instalações em
regime de outsourcing estão contemplados no presente
reporte.

= Consumo de gasolina l/ano x 0,034 GJ/l 

= Consumo de gasóleo l/ano x 0,036 GJ/l 

= Consumo de biogás 
m3/ano x 0,0215 GJ/m3

= Consumo de GPL l/ano x 0,027 GJ/l 

= Consumo de propano 
kg/ ano/ 0,511kg/l x 0,024 GJ/l 

= Consumo de gás natural 
m3/ano x 0,0386 GJ/m3

= Consumo de biodisel l/ano x 0,032 GJ/l 

FORMAS DE GESTãO_ Energia
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EN5*
Poupança de energia devido a
melhorias em conservação e
eficiência energética

EN6*

Iniciativas para fornecer produtos
e serviços com baixo consumo
de energia, ou que usem energia
gerada por recursos renováveis, e
redução no consumo de energia
resultante dessas iniciativas

* Indicadores complementares

78-82, 92

78-82, 92

INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN8

Captações superficiais (processo
de abastecimento) (m3/ano)

Captações subterrâneas (processo
de abastecimento) (m3/ano)

Consumos internos em edifícios
administrativos e 
operacionais (m3/ano)

Captações de água próprias para
uso interno (m3/ano)

Total (m3/ano)

Consumo de água discriminado
por fonte

470 687 623,22

69 456 431,05      

1 608 671      

837 178,37      

542 589 904   

60, 61, 90, 91

O valor reportado é referente à água captada para o core business

das empresas, em instalações em regime de exploração direta e
em regime de outsourcing.

O valor reportado é referente à água captada para o core business

das empresas, em instalações em regime de exploração direta e
em regime de outsourcing.

O valor reportado é referente a consumos nos edifícios
administrativos e operacionais, em instalações geridas pelas empresas
do Grupo e valores consumidos em instalações sob exploração em
regime de outsourcing. A estimativa é obtida mediante valores
faturados e valores medidos. Este valor poderá conter o caudal
captado em captações de água próprias para uso interno, referentes
à parcela de água para abastecimento dos edifícios. 

Em 2013 o valor reportado continha um erro. O valor correcto
seria  893.258m3/ano

FORMAS DE GESTãO_ Água

FORMAS DE GESTãO_ Energia (continuação)

(-)

(-)
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INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN10* Percentagem de água reciclada e
reutilizada

90, 91

Volume referente a água reutilizada nas instalações de
abastecimento, saneamento e gestão de resíduos, em instalações
em regime de exploração direta e em regime de outsourcing.

Volume referente a água cedida/ vendida para uso de entidades
externas ao Grupo.

Para uso próprio (m3/ano)                     9 864 378   

Fornecida a entidade externa 
(m3/ano)                                            1 133 557   

Total (m3/ano)                                   10 997 935   

FORMAS DE GESTãO_ Biodiversidade

* Indicadores complementares

EN11 Total (ha/ano) 383

(-)

(-)

89

O valor reportado corresponde a instalações localizadas em
Parques Naturais, Parques Nacionais, Rede Natura, Reserva
Natural e Paisagem Protegida. Condutas adutoras, colectores e
emisários não estão incluídas no valor reportado. Em 2013, por
duplicação do valor numa das empresas, foram reportados
incorrectamente mais 3 ha do que o valor real.

EN12

Impactes significativos das
atividades,  produtos e serviços
da organização na biodiversidade
em áreas protegidas e em áreas
ricas em biodiversidade
(exteriores às áreas protegidas)

Localização e áreas dos terrenos
pertencentes, arrendados ou
administrados pela organização,
em áreas protegidas e em áreas
ricas em biodiversidade
(exteriores às áreas protegidas)

88, 89

EN14*

Estratégias, medidas em vigor e
planos futuros para a gestão dos
impactes na biodiversidade

89

FORMAS DE GESTãO_ Água (continuação)
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INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN16

Gasolina (ton/ano)

Gasóleo (ton/ano)

GPL (ton/ano)

Propano (ton/ano)

Gás Natural (ton/ano)

Eletricidade (ton/ano)

Total (ton/ano)

Total de emissões de gases com
efeito de estufa, diretas e indiretas,
por fonte de energia

891      

30 943      

15 991      

83      

12 654      

165 061      

225 622      

= Consumo de gasolina l/ano x 
0,034 GJ/l x 0,0686 ton CO2/GJ 
= Consumo de gasóleo l/ano x

0,036 GJ/l x 0,0741 ton CO2/GJ 

= Consumo de GPL l/ano x 
0,027 GJ/l x 0,063 ton CO2/GJ 

= Consumo de propano kg/ano/ 0,511kg/l
x 0,024 GJ/l x 0,0737 ton CO2/GJ

= Consumo de gás natural l x 0,0386
GJ/l x 0,0561 ton CO2/GJ 

= Consumo de eletricidade KWh/ano x
230 g CO2/KWh x 10-6 83, 84, 85

Fonte: Site da DGEG, Decisão da Comissão n.º2007/589/CE
de 18 de julho e despacho 17313/2008 de 26 de junho.

Fonte: Site da DGEG, Decisão da Comissão n.º2007/589/CE
de 18 de julho e despacho 17313/2008 de 26 de junho.

Fonte: Site da DGEG, Decisão da Comissão n.º2007/589/CE
de 18 de julho e despacho 17313/2008 de 26 de junho.

Fonte: Site da DGEG, Decisão da Comissão n.º2007/589/CE
de 18 de julho e despacho 17313/2008 de 26 de junho.

Fonte: Site da DGEG, Decisão da Comissão n.º2007/589/CE
de 18 de julho e despacho 17313/2008 de 26 de junho.

O valor apresentado corresponde às emissões de gases com
efeito de estufa resultantes do consumo de eletricidade em
instalações geridas pelas empresas do Grupo e em instalações
sob exploração em regime de outsourcing.

Fonte: Site da ERSE.

Nota: O valor de emissões apresentado está associado ao
consumo de eletricidade de todas as instalações em exploração
direta e sob exploração de prestadores de serviços (com
exceção da eletricidade produzida que é consumida pela
própria empresa) e ao consumo de combustíveis associado à
frota automóvel de serviço das empresas do Grupo (excluindo
frota de serviço de prestadores de serviços) e às fontes móveis
e fixas existentes nas instalações em exploração direta e sob
exploração de Prestadores de Serviços. Não inclui as emissões
provenientes da valorização energética de resíduos da Valorsul
nem as emissões difusas dos aterros sanitários e ETAR.

EN17
Outras emissões indiretas de
gases com efeito de estufa
relevantes

86, 87(-)

FORMAS DE GESTãO_ Emissões, Efluentes e Resíduos
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INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN18*
Iniciativas de redução das 
emissões de gases com efeito 
de estufa e redução alcançada

78-83, 92

EN19 Emissões de substâncias
destruidoras de ozono

(-)

As empresas do Grupo AdP não utilizam substâncias
destruidoras da camada de ozono nas suas atividades. As únicas
fontes existentes estão associadas a equipamentos de ar
condicionado, chillers, frigoríficos e outros sistemas de
refrigeração, como estufas, unidades de tratamento de ar, etc.
Grande parte das empresas do Grupo têm realizado ou em
curso um levantamento dos equipamentos existentes e um plano
para a substituição de gases, sempre que esta for necessária de
acordo com a legislação em vigor. Para assegurar o
funcionamento adequado destes equipamentos, são realizadas
ações de manutenção e de deteção de fuga. As intervenções
nestes equipamentos são realizadas por técnicos com habilitação
adequada, de acordo com a legislação em vigor.

(-)

(-)

EN20

Fontes fixas - NOx (kg/ano)

Fontes fixas - SOx (kg/ano)

Fontes fixas - COT (kg/ano)

Fontes fixas - Particulas (kg/ano)

Fontes fixas - Outros poluentes (kg/ano)

Fontes móveis - NOx (kg/ano)

Fontes móveis - SOx (kg/ano)

Fontes móveis - COVNM (kg/ano)

NOx, SOx e outras emissões
atmosféricas significativas

382 239      

11 493      

529   

2 848      

38 775   

348 521      

90 400   

104 549   

= Consumo de gasolina l/ano x
0,034 GJ/l x 0,6 kgNOx/GJ +
consumo de gasóleo l/ano x
0,036GJ/l x 0,8 kgNOx/GJ 

= Consumo de gasolina l/ano x
0,034 GJ/l x 0,075 kgSOx/GJ +

consumo de gasóleo l/ano x 0,036
GJ/l x 0,21 kgSOx/GJ  

= Consumo de gasolina l/ano x
0,034 GJ/l x 1,5 kgCOVNM/GJ +

consumo de gasóleo l/ano x 0,036
GJ/l x 0,2 kgCOVNM/GJ 

86, 87

Apenas foram consideradas as medições em contínuo. A maioria
das empresas efetua medições pontuais, segundo a legislação em
vigor, por vezes com periodicidade trienal, mediante parecer da
entidade competente. Estas medições revelam valores de
emissão muito baixos. 

Fonte: IPCC 2006
Os valores reportados incluem o consumo de gasolina e gasóleo
da frota automóvel de serviço das empresas do Grupo AdP
(excluindo as frotas de serviço de prestadores de serviço) e
outras fontes móveis. 

FORMAS DE GESTãO_ Emissões, Efluentes e Resíduos (continuação)
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INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN21

Águas residuais tratadas
rejeitadas em linha de água
(m3/ano)

Águas residuais tratadas
rejeitadas no mar (m3/ano)

Águas residuais tratadas rejeitadas
por infiltração no solo (m3/ano)

Lixiviados tratados rejeitados 
na linha de água (m3/ano)

Lixiviados tratados 
rejeitados em coletor 
municipal/ multimunicipal (m3/ano)

Total (m3/ano)

Total de efluentes líquidos
classificados por qualidade 
e por destino

405 447 028   

145 511 705      

295 586      

1 652      

1 291 721   

552 547 691      

64-67, 76

O valor inclui toda a água que é rejeitada na linha de água pelas
empresas do Grupo (tratadas nas empresas ou por entidade externa).

O valor inclui toda a água que é rejeitada no mar pelas empresas do
Grupo, (tratadas na empresa ou por entidade externa).

O valor inclui toda a água que é rejeitada por infiltração no solo
pelas empresas do Grupo (tratadas na empresa ou por
entidade externa).

O valor apresentado inclui a rejeição de lixiviados tratados,
produzidos nos aterros e no processo de valorização orgânica.
Neste valor poderão estar incluidas águas residuais produzidas nas
instalações administrativas das infraestruturas de core business.

O valor apresentado inclui os lixiviados produzidos nos aterros e
no processo de valorização orgânica. Neste valor poderão estar
incluidos águas residuais produzidas nas instalações administrativas
das infraestruturas de core business. Inclui lixiviados encaminhados
por camião cisterna para tratamento fora das instalações. Os
referidos lixiviados são posteriormente tratados em estações de
tratamento do Grupo ou externas, e posteriormente rejeitados.

O valor inclui a rejeição de águas residuais tratadas em
instalações em regime de exploração direta e em regime de
outsourcing e os lixiviados. A este valor acresce de forma residual
os efluentes domésticos produzidos nas instalações que
dispõem de cozinha e/ou instalações sanitárias, que são
encaminhados  para as redes públicas de saneamento.

INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)
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Os valores reportados são referentes a resíduos produzidos, que saíram das
instalações do Grupo AdP, através de guias de acompanhamento de resíduos.
Por este motivo poderão contemplar uma parcela referente a stock de resíduos
em armazém referentes ao ano anterior. Pelo mesmo motivo, poderão não
contemplar pequenas parcelas referentes a produções de 2014, que se
encontrem armazenadas e que transitem para 2015.
Relativamente aos resíduos recicláveis (papel, vidro e embalagens) e aos
resíduos indiferenciáveis, produzidos sobretudo nos edifícios administrativos,
estes são encaminhados respectivamente para ecopontos e contentores de
indiferenciados, não sendo o registo de quantidades produzidas efectuado por
todas as empresas. A Valorsul em 2014 produziu um valor de resíduos perigosos
elevado, 1575 ton, não incluído no valor reportado, por ser proveniente dos
processo de lavagem dos sobreaquecedores/economizadores da CTRSU.

O valor reportado é referente ao destino final dos resíduos geridos no
core-business das empresas. O valor poderá contemplar uma parcela
referente a stock de resíduos armazenados referentes ao ano anterior. Pelo
mesmo motivo poderão não contemplar pequenas parcelas referentes a
resíduos entregues em 2014 que se encontrem armazenados e transitem
para 2015.

O valor reportado é referente a lamas produzidas em instalações em regime
de exploração directa e em regime de outsourcing. O valor de 2014 é
superior a 2013 uma vez que a EPAL enviou para destino final, lamas
produzidas em 2013. A EPAL envia toda a sua produção de lamas para
valorização, e é uma das maiores produtoras do Grupo. Consequentemente
o valor da valorização aumentou em 2014..

Resíduos perigosos (ton/ano) 

Valorização (Códigos R) (ton/ano)

Eliminação (Códigos D) (ton/ano)

Resíduos não perigosos (ton/ano)

Valorização (Códigos R) (ton/ano)

Eliminação (Códigos D) (ton/ano)

Valorização - Resíduos encaminhados 
para valorização Multimaterial (ton/ano)

Valorização - Resíduos encaminhados 
para valorização orgânica (ton/ano)

Eliminação - Resíduos encaminhados 
para incineração (ton/ano)

Eliminação - Quantidade de resíduos 
urbanos depositados
diretamente em aterro (ton/ano)

Lamas enviadas para destino final 
- abastecimento (ton/ano)

Lamas valorizadas - abastecimento 
(ton/ano)

Lamas eliminadas - abastecimento 
(ton/ano)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN22
Quantidade total de resíduos
por tipo e por método 
de tratamento

680   

216   

464   

2 831

1 884   

946   

253 241   

823 641      

551 485      

1 363 391   

19 602      

15 890      

3 712      

68, 69, 
71-76, 95

INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)
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O valor reportado é referente a lamas produzidas em instalações
em regime de exploração direta e em regime de outsourcing.

O valor reportado é referente a resíduos produzidas em
instalações em regime de exploração direta e em regime de
outsourcing.

O valor reportado é referente a resíduos produzidas em
instalações em regime de exploração direta e em regime de
outsourcing. 

Lamas enviadas para destino final 
- saneamento (ton/ano)

Lamas valorizadas - saneamento (ton/ano)

Lamas eliminadas - saneamento (ton/ano)

Gradados - Saneamento (ton/ano)

Areias - Saneamento (ton/ano)

Gorduras - Saneamento (ton/ano)

Outros - Saneamento (ton/ano)

Gradados - Abastecimento (ton/ano)

Areias - Abastecimento (ton/ano)

Cinzas produzidas (ton/ano)

Escórias - Metais ferrosos (ton/ano)

Escórias - Metais não ferrosos (ton/ano)

Escórias - Inertes (ton/ano)

INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN22 Quantidade total de resíduos
por tipo e por método 
de tratamento

341 679      

331 053      

10 626      

6 480      

11 892      

2 460      

3 180      

0,44   

32   

35 089      

3 855      

399   

93 264       

68, 69, 
71-76, 95
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INDICADORES AMBIENTAIS - EN (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

EN23
Número (n.º)

Volume (m3)

Número e volume total de
derrames significativos

1

ND 
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

€ 0

55, 60, 61, 
62-64, 66, 68,
71, 72, 78-83,

89, 90-95, 
132-136

EN27 Não aplicável

EN26

Iniciativas de mitigação 
dos impactes ambientais 
dos produtos e serviços 
da organização, e a redução 
do impacte

EN28

Valor monetário de multas
significativas e o número total
de sanções não-monetárias,
resultado do não cumprimento
das leis e regulamentos
ambientais

EN30

Custos - Gestão de Resíduos Produzidos

Custos - Seguro de responsabilidade ambiental 

Custos - Auditorias ambientais 
(internas e externas)

Custos - Formação/Sensibilização Ambiental 

Outros custos 

Total de investimentos e gastos
em proteção ambiental, 
por tipo

€ 10.076.402 

€ 97.750 

€ 147.309 

€ 166.809 

€ 1.645.127

Valor associado a tratamento e deposição de resíduos e
subprodutos produzidos. 

Percentagem de produtos e
respetivas embalagens
recuperadas em relação ao
total de produtos vendidos

FORMAS DE GESTãO_ Emissões, Efluentes e Resíduos (continuação)

FORMAS DE GESTãO_ Produtos e Serviços
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

LA1

Total de colaboradores 
por tipo de emprego 
(tempo integral ou parcial), 
tipo de contrato de trabalho
(integral ou parcial), 
por região e por género

110-113

Total colaboradores (n.º)

Total colaboradores no ativo (n.º)

M
F

Sem termo M
F

Termo incerto M
F

Termo certo M
F

Outro tipo de contrato M
F

Tempo Completo M
F

Tempo Parcial M
F

Redução de Horário M
F

Norte 

Centro 

Sul 

5 041   

4 788   

3 594   
1 194      

61,6%
22,4%

1,5%
0,2%
5,5%
1,0%
6,4%
1,3%

75,0%
24,9%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%

20,4%

55,5%

24,1%

Não inclui estagiários, prestadores de serviço, órgãos sociais
(executivos e não-executivos). Inclui 253 colaboradores que se
encontravam, a 31 de dezembro de 2014, com o contrato suspenso
(incluindo colaboradores em regime de licença sem vencimento e
colaboradores ausentes por doença e/ou acidente de trabalho cuja
baixa seja superior a 1 mês à data de 31/12/2014). Os indicadores
seguintes são calculados tendo como base o número de
colaboradores no activo.

Não inclui estagiários, prestadores de serviço, órgãos sociais
(executivos e não-executivos), colaboradores em regime de licença
sem vencimento e colaboradores ausentes por doença e/ou acidente
de trabalho cuja baixa seja superior a 1 mês à data de 31/12/2014. 

AdDP, AdTMAD, AdNoroeste, Simdouro, Valorminho, Resulima,
Resinorte, Suldouro.

Holding, Instrumentais, AdC, AdM, AdRA, Sanest, Simlis, Simria, Simtejo,
AdO, AdZC, EPAL, Ersuc, Resiestrela, Valorlis, Valorsul.

AdA, AdSA, AdCA, AdNA, AgdA, Simarsul, Algar, Amarsul, Valnor.

FORMAS DE GESTãO_ Emprego
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

LA2

Número, taxa de novas
contratações e taxa 
de rotatividade por 
faixa etária, género e região

(-)

Total de Entradas (n.º)

Total de Saídas (n.º)

Taxa de Rotatividade Global M
F

Taxa de entrada
<19 M

F
[19-25] M

F
[26-35] M

F
[36-45] M

F
[46-55] M

F
[56-65] M

F
>65 M

F

Taxa de saída

Taxa de entrada
Norte 

Centro 

Sul 

Taxa de Saída

6

189

3,1%
0,5%

0,13%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,02%
0,04%
0,00%
0,02%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%

4

0,00%

0,23%

0,00%

4%

Taxa de rotatividade = n.º saídas/
total de trabalhadores no ativo

FORMAS DE GESTãO_ Emprego (continuação)

110, 115AdP SGPS (1), Amarsul (1), AdP Internacional (4 Sucursal de Angola)

Taxa calculada relativamente ao total de colaboradores no ativo.
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

LA15 

Número de colaboradores no ativo que      M
usufruíram de licença parental em 2014       F

Número de colaboradores no ativo que
retomaram ao trabalho em 2014 após        M
conclusão da licença parental                     F

Taxas de retorno e de
retenção após licença parental,
por género

172
84

160
84

116

Percentagem de colaboradores representados
por organizações sindicais

Colaboradores abrangidos por
acordos de contratação coletiva 25% 124Foram considerados os Colaboradores que descontam

diretamente do salário.

LA5

Prazo mínimo de notificação
prévia em relação a mudanças
operacionais da organização
relatora, incluindo se está
mencionado nos acordos de
negociação coletiva

(-)

As empresas do Grupo AdP não têm definido internamente um
período mínimo de anúncio acerca de mudanças nas operações,
respeitando a legislação em vigor, com exceção da EPAL: Não
tendo havido alterações ao acordo de empresa celebrado entre
a EPAL e as organizações sindicais representativas dos
trabalhadores ao serviço da empresa, mantém-se o estabelecido
no capítulo VII do AE, que define um pré-aviso de 48 horas para
mudanças de área ou de local de trabalho. Determina também
a necessidade de acordo do trabalhador para mudança de área
geográfica, acordo não exigido para mudança de local de
trabalho dentro da mesma área.

LA4

FORMAS DE GESTãO_ Trabalho/ Relações de Gestão

FORMAS DE GESTãO_ Trabalho/ Relações de Gestão
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

124

122

LA6*

Percentagem de colaboradores representados
por representantes dos trabalhadores para
questões de Higiene, Segurança e Saúde 
no trabalho.

Percentagem de colaboradores
representados em comissões
sobre segurança e saúde
ocupacional

47,6%

O valor reportado representa o número de colaboradores que
trabalham em empresas do Grupo em que existe um ou mais
representantes dos colaboradores para as questões de Saúde,
Higiene e Segurança no Trabalho. Em 2014 tinhamos 45
representantes eleitos em 13 empresas do Grupo. Existe
também em algumas empresas representantes para as questões
da responsabilidade social estando 815 colaboradores do
Grupo, representados.

LA7

Taxa de frequência (-)
M
F

Taxa de doenças ocupacionais (-)

M

F

Taxa de gravidade (-)

M

F

Taxa de absentismo (%)

M

F

Óbitos (n.º)

M

F

Taxa de lesões, doenças
profissionais, dias perdidos,
absentismo e número de
óbitos relacionados com o
trabalho

55   

46   

9

0,6   

0,1

0,5

1.318   

1.147

171   

5,0%

3,2%

1,4%

2

2

0

* Indicadores complementares

São consideradas doenças ocupacionais as doenças ou lesões
resultantes da situação ou da atividade laboral. O número de
horas de trabalho efetivo inclui o trabalho realizado em
horário normal e o em trabalho suplementar. 

Foram considerados todos os acidentes que originaram
comunicação ao seguro de saúde. O número de horas de
trabalho efetivo inclui o trabalho realizado em horário normal
e o em trabalho suplementar.

O número de dias não trabalhados resultam de acidentes de
trabalho ou doenças ocupacionais. Os dias perdidos contabilizados
são referentes a dias úteis e, no caso dos acidentes, a sua
contagem deverá iniciar-se no dia a seguir ao acidente.

Inclui ausências dos colaboradores por impossibilidade de
trabalhar, provenientes de acidentes e doenças (de trabalho
ou não). Exclui licenças temporárias permitidas tais como
feriados, estudos, licença de parentalidade ou por luto.

= número total de
acidentes/ número de

horas de trabalho
efetivo x 1.000.000

= número de doenças
ocupacionais/ número
de horas de trabalho
efetivo x 1.000.000

= número total de
dias não trabalhados/
número potencial de

horas trabalháveis 
x 1.000.000

= número total de
horas de ausência/

número potencial de
horas trabalháveis 

x 100

FORMAS DE GESTãO_ Saúde e Segurança Ocupacional
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

LA8

Programas de educação,
formação, aconselhamento,
prevenção e programas de
controlo de risco para os
colaboradores, as suas famílias,
ou membros da comunidade,
a respeito de doenças graves

123

121

FORMAS DE GESTãO_ Formação e Educação

As empresas do Grupo AdP dispõem de serviços de 
Medicina do Trabalho. Neste âmbito são realizadas, pelo 
médico no trabalho, visitas periódicas para conhecer in loco 
as condições de trabalho dos colaboradores, com o 
objetivo de identificar, em matéria de saúde, os 
potenciais riscos a que os colaboradores estão sujeitos e 
definir planos de ação, de forma a que as empresas atuem 
ao nível da prevenção. Manutenção da subscrição do 
“Código de Conduta Empresas e VIH”, elaborado no 
âmbito da Plataforma Laboral contra a SIDA, assumindo-
se as empresas como interlocutoras privilegiadas na 
resposta à infeção pelo VIH no local de trabalho, 
nomeadamente nas vertentes da não discriminação, 
da prevenção e do acesso ao tratamento. 

Não inclui 1152 horas de formação de Administradores, nem 
2065 horas de formação dadas a colaboradores que a 31 de 
dezembro não se encontravam no activo (suspensos e saídas).

LA10 

N.º Total de Horas de Formação
M
F

N.º de horas por colaborador
M
F

Administradores Executivos (h/colaborador) M
F

Chefias de 1ª linha (h/colaborador) M
F

Chefias intermédias (h/colaborador) M
F

Técnicos superiores ou equiparados (h/colaborador) M
F

Técnicos operacionais (h/colaborador) M
F

Técnicos de apoio administrativo (h/colaborador) M
F

Média de horas de formação
por ano, por colaborador, por
categoria profissional e por
género

LA12

Colaboradores que recebem regularmente análises de
desempenho e de desenvolvimento de carreira (%) 

M
F

Percentagem de colaboradores 
que recebem, regularmente, 
análises de desempenho e de
desenvolvimento da carreira

111 828 
77 652 
34 176 

23 
22 
28 
15 
29 

6 090 
2 717
9 904
6 689

13 464
15 962
45 448
2 746
2 745
6 064

67,6%
51,0%
16,6%

121

FORMAS DE GESTãO_ Saúde e Segurança Ocupacional (continuação)



Índice Mensagem do Presidente 1. O Grupo Águas de Portugal 2. O Desempenho do Grupo 3. Anexos < 179 >

INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

LA13 

Caracterização da
administração e dos
colaboradores por categoria
profissional, de acordo com 
o género, faixa etária, minorias
e outros indicadores 
de diversidade

117-120

Administradores Executivos

Administradores Executivos [26 - 35[ M
F

Administradores Executivos [36 - 45[ M
F

Administradores Executivos [46 - 55[ M
F

Administradores Executivos [56 - 65[ M
F

Administradores Executivos >65 M
F

Administradores Executivos - nacionalidade minoritária M
F

Administradores Executivos - portadores de deficiência M
F

Administradores Executivos - outras minorias M
F

Chefias de 1ª linha

Chefias de 1ª linha <19 M
F

Chefias de 1ª linha [19 - 25[ M
F

Chefias de 1ª linha [26 - 35[ M
F

Chefias de 1ª linha [36 - 45[ M
F

Chefias de 1ª linha [46 - 55[ M
F

Chefias de 1ª linha [56 - 65[ M
F

65

0,0%
0,0%
9,2%
4,6%

24,6%
7,7%

49,2%
4,6%
0,0%
0,0%
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
168

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
0,6%

23,2%
23,8%
23,2%
8,9%

14,3%
1,8%

FORMAS DE GESTãO_ Diversidade e Igualdade de Oportunidades
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

LA13 

Caracterização da
administração e dos
colaboradores por categoria
profissional, de acordo com 
o género, faixa etária, minorias
e outros indicadores 
de diversidade

117-120

Chefias de 1ª linha (continuação)

Chefias de 1ª linha >65 M
F

Chefias de 1ª linha - nacionalidade minoritária M
F

Chefias de 1ª linha - portadores de deficiência M
F

Chefias de 1ª linha - outras minorias M
F

Chefias intermédias

Chefias intermédias <19 M
F

Chefias intermédias [19 - 25[ M
F

Chefias intermédias [26 - 35[ M
F

Chefias intermédias [36 - 45[ M
F

Chefias intermédias [46 - 55[ M
F

Chefias intermédias [56 - 65[ M
F

Chefias intermédias >65 M
F

Chefias Intermédias - nacionalidade minoritária M
F

Chefias Intermédias - portadores de deficiência M
F

Chefias Intermédias - outras minorias M
F

0,6%
0,6%
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
409

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,8%
3,9%

31,5%
22,2%
16,4%
4,6%

12,2%
2,0%
0,2%
0,0%
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FORMAS DE GESTãO_ Diversidade e Igualdade de Oportunidades (continuação)
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

LA13 

Caracterização da
administração e dos
colaboradores por categoria
profissional, de acordo com 
o género, faixa etária, minorias
e outros indicadores 
de diversidade

117-120

Técnicos superiores ou equiparados

Técnicos superiores ou equiparados <19 M
F

Técnicos superiores ou equiparados [19 - 25[ M
F

Técnicos superiores ou equiparados [26 - 35[ M
F

Técnicos superiores ou equiparados [36 - 45[ M
F

Técnicos superiores ou equiparados [46 - 55[ M
F

Técnicos superiores ou equiparados [56 - 65[ M
F

Técnicos superiores ou equiparados >65 M
F

Técnicos superiores ou equiparados M
- nacionalidade minoritária F
Técnicos superiores ou equiparados M
- portadores de deficiência F
Técnicos superiores ou equiparados - outras minorias M

F 
Técnicos operacionais

Técnicos operacionais <19 M
F

Técnicos operacionais [19 - 25[ M
F

Técnicos operacionais [26 - 35[ M
F

Técnicos operacionais [36 - 45[ M
F

847

0,0%
0,0%
0,1%
0,2%

12,0%
19,1%
20,8%
31,1%
7,0%
5,5%
3,2%
0,9%
0,0%
0,0%
0,00
1,00
2,00
5,00
0,00
0,00

2 951

0,0%
0,0%
1,9%
0,1%

21,1%
2,2%

31,3%
2,6%

FORMAS DE GESTãO_ Diversidade e Igualdade de Oportunidades (continuação)
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

LA13 

Caracterização da
administração e dos
colaboradores por categoria
profissional, de acordo com 
o género, faixa etária, minorias
e outros indicadores 
de diversidade

117-120

Técnicos operacionais (continuação)
Técnicos operacionais [46 - 55[ M

F
Técnicos operacionais [56 - 65[ M

F
Técnicos operacionais >65 M

F
Técnicos operacionais - nacionalidade minoritária M

F
Técnicos operacionais - portadores de deficiência M

F
Técnicos operacionais - outras minorias M

F
Técnicos de apoio administrativo
Técnicos de apoio administrativo <19 M

F
Técnicos de apoio administrativo [19 - 25[ M

F
Técnicos de apoio administrativo [26 - 35[ M

F
Técnicos de apoio administrativo [36 - 45[ M

F
Técnicos de apoio administrativo [46 - 55[ M

F
Técnicos de apoio administrativo [56 - 65[ M

F
Técnicos de apoio administrativo >65 M

F
Técnicos de apoio administrativo M
- nacionalidade minoritária F
Técnicos de apoio administrativo M
- portadores de deficiência F
Técnicos de apoio administrativo - outras minorias M

F

25,8%
2,2%

11,9%
0,9%
0,1%
0,0%

30,00
6,00

15,00
0,00
0,00
0,00
413

0,0%
0,0%
0,5%
0,2%
6,8%

11,4%
11,9%
28,3%
7,0%

17,2%
5,1%

11,6%
0,0%
0,0%
1,00
0,00
5,00
6,00
0,00
0,00

FORMAS DE GESTãO_ Diversidade e Igualdade de Oportunidades (continuação)
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INDICADORES SOCIAIS - EMPREGO - LA (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

120

Rácio da retribuição base mensal média (M/F)

Administradores Executivos

Chefias 

Chefias intermédias

Técnicos superiores ou equiparados

Técnicos operacionais

Técnicos de apoio administrativo

Rácio da retribuição total mensal média (M/F)

Administradores Executivos

Chefias

Chefias intermédias

Técnicos superiores ou equiparados

Técnicos operacionais

Técnicos de apoio administrativo

0,96

0,86

0,96

0,91

0,89

1,05

0,98

0,87

0,96

0,86

0,80

1,02

LA14 

Proporção entre as retribuições 
por género masculino 
e feminino, por categoria
profissional 

FORMAS DE GESTãO_ Diversidade e Igualdade de Oportunidades (continuação)
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INDICADORES SOCIAIS - DIREITOS HUMANOS - HR

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

FORMAS DE GESTãO_ Investimento e Práticas de Procurement

(-)

144

(-)

HR1
Contratos estabelecidos que incluam
cláusulas referentes a direitos humanos (%)

Percentagem e número total 
de contratos de investimentos
significativos que incluam cláusulas
referentes a direitos humanos ou
que foram submetidos a análises
referentes a direitos humanos

67%

O valor reportado contempla o número de contratos
de investimentos significativos que foram celebrados
com inclusão de subscrição de declaração de
compromisso com o respeito pelos direitos humanos
(no entanto a definição de "contratos de investimento
significativos" não é homogénea nas empresas do Grupo,
podendo o valor apresentar um desvio da realidade).
Não obstante, o Código de Conduta e Ética, que
abrange 100% dos colaboradores do Grupo, define as
diretrizes gerais que devem reger a conduta da Gestão
de topo e dos Colaboradores tanto nas relações
internas como com o mercado. 

HR2 Número de Auditorias

Percentagem de empresas
contratadas, fornecedores críticos 
e outros parceiros de negócio que
foram submetidos a avaliações
referentes a direitos humanos 
e as medidas tomadas

26

O valor reportado corresponde a auditorias de 3ª parte
realizadas no âmbito da Responsabilidade Social. O
procedimento de avaliação de fornecedores contempla a
verificação de cláusulas referentes a direitos humanos.

HR3*

Horas de formação por colaborador
(h/colaborador)

Percentagem de colaboradores

Total de horas de formação para
os colaboradores em políticas e
práticas relacionadas com os
direitos humanos relevantes para
as operações, incluindo a
percentagem de colaboradores
que recebeu formação

0,10

4%
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INDICADORES SOCIAIS - DIREITOS HUMANOS - HR (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

0

0

HR4 Número total de casos de discriminação (nº)Número total de casos de
discriminação e as medidas tomadas

HR5
Número de operações que não cumpram 
o direito de liberdade de associação 
e a negociação coletiva (nº)

Operações que coloquem em risco
o direito de exercer a liberdade 
de associação e a negociação
coletiva pode correr risco
significativo e as medidas 
tomadas para apoiar esse direito

Nas empresas certificadas na norma SA 8000 são
realizadas auditorias de Responsabilidade Social na
empresa e aos seus fornecedores, que permitem verificar o
cumprimento pelos direitos humanos.

HR6
Número de operações com risco significativo
de ocorrência de trabalho infantil (nº)

Operações identificadas como
tendo risco significativo de
ocorrência de trabalho infantil, 
e medidas que contribuam para 
a sua eliminação

Nas empresas certificadas na norma SA 8000 são
realizadas auditorias de Responsabilidade Social na
empresa e aos seus fornecedores, que permitem verificar
o cumprimento pelos direitos humanos.

HR7
Número de operações com risco significativo
de ocorrência de trabalho forçado ou
análogo ao escravo (nº)

Operações identificadas como
tendo risco significativo de
ocorrência de trabalho forçado 
ou análogo ao escravo e as medidas
tomadas para contribuir para 
a sua erradicação

Nas empresas certificadas na norma SA 8000 são
realizadas auditorias de Responsabilidade Social na
empresa e aos seus fornecedores, que permitem verificar
o cumprimento pelos direitos humanos.

FORMAS DE GESTãO_ Não Discriminação

FORMAS DE GESTãO_ Liberdade de Associação e Sindicalização

FORMAS DE GESTãO_ Trabalho Infantil

FORMAS DE GESTãO_ Trabalho Forçado e Compulsório
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INDICADORES SOCIAIS - SOCIEDADE - SO

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

(-)SO1

Natureza, âmbito e eficácia 
de quaisquer programas e práticas
para avaliar e gerir os impactos 
das operações nas comunidades,
incluindo o início de atividade,
operação e fim de atividade

48-50, 55,
88, 89, 129,
133-142

(-)

(-)

Não obstante o valor de formação apresentado, as
empresas do Grupo dispõem de Código de Conduta e
Ética (que abrange cerca de 100% dos colaboradores),
onde estão salvaguardados aspetos relacionados com
anticorrupção. Esta posição está reforçada nas empresas
certificadas na norma SA 8000.

Não foram registados casos de corrupção.

33, 34, 47,
102-104

SO4
Medidas tomadas em resposta 
a casos de corrupção 0

SO3
Administradores executivos e chefias
formados nas políticas e procedimentos de
anticorrupção da organização (%)

Percentagem de colaboradores
formados nas políticas e
procedimentos de anticorrupção
da organização

0,6%

SO2

Percentagem e número total de
unidades de negócio submetidas 
a avaliações relativamente a riscos
relacionados com corrupção

(-)

FORMAS DE GESTãO_ Comunidade

FORMAS DE GESTãO_ Corrupção
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INDICADORES SOCIAIS - SOCIEDADE - SO (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

(-)SO5
Posições quanto a políticas públicas e
participação na elaboração de
políticas públicas e lobbies

21, 22

55

(-)

SO9
Operações com potencial ou atual
impacto negativo significativo 
nas comunidades locais

SO8

Valor monetário de multas
significativas e número total 
de sanções não monetárias 
por não cumprimento de leis 
e regulamentos

(-)

Nº Inspeções 4

Coimas (€) 15.990

FORMAS DE GESTãO_ Política Pública

FORMAS DE GESTãO_ Concordância
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INDICADORES SOCIAIS - PRODUTO - PR 

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

132-136

132-136

PR1

Fases do ciclo de vida de produtos
e serviços cujos impactos na saúde
e segurança são avaliados com 
o objetivo de efetuar melhorias, 
e percentagem de produtos 
e serviços sujeitos a tais
procedimentos

PR2*

Qualidade da água (%) - "Alta" 

Qualidade da água (%) - "Baixa" 

Qualidade das águas residuais rejeitadas (%)

- "Alta"

Qualidade das águas residuais rejeitadas (%) 

- "Baixa"

Falhas no abastecimento (n.º) - "Alta" 

Falhas no abastecimento (n.º) - "Baixa" 

Colapsos estruturais em coletores (n.º) 
- "Alta"

Colapsos estruturais em coletores (n.º) 
- "Baixa"

Número total de ocorrências de
não conformidade com
regulamentos e códigos voluntários
relacionados aos impactos causados
por produtos e serviços na saúde e
segurança durante o ciclo de vida,
discriminados por tipo de resultado

99,8%

99,5%

97,9%

65,1%

59

111

60

(-)

A determinação da percentagem de conformidade
refere-se a aspetos quantitativos e qualitativos das
análises realizadas. 

= (análises realizadas 
à qualidade da água para

consumo humano de 
entre as requeridas 

pela legislação/ análises
requeridas à qualidade 

da água) x (conformidade
de análises da água/
análises realizadas 

à qualidade da água)

= Equivalente de
população com

tratamento satisfatório/
Equivalente de população
servida por estações de

tratamento

FORMAS DE GESTãO_ Saúde e Segurança do Consumidor
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De acordo com a legislação em vigor.

Nº Inspeções 130

Coimas (€) € 1.530

Não aplicável

Tipo de informação dos produtos
e serviços requeridos pelos
procedimentos, e percentagem de
produtos e serviços sujeitos a tais
requisitos de informação

(-)

* Indicadores complementares
Nota: Os indicadores não incluem valores referentes a infraestruturas em fase de pré-arranque. As infraestruturas com prestação de serviço apenas de manutenção não foram incluídas.

INDICADORES SOCIAIS - PRODUTO - PR (CONTINUAÇÃO)

INDICADOR VALOR 2014 FÓRMULA OBSERVAçÕES PÁGINA

(-)PR3

Programas para adesão a leis,
padrões e códigos voluntários
relacionados com comunicações
de marketing, incluindo publicidade,
promoção e patrocínios

(-) (-)PR6

Valor monetário de multas
(significativas) por não
conformidade com leis 
e regulamentos relativos 
ao fornecimento e uso de
produtos e serviços

(-)PR9

FORMAS DE GESTãO_ Rotulagem de Produtos e Serviços

FORMAS DE GESTãO_ Publicidade

FORMAS DE GESTãO_ Concordância
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Contactos
A responsabilidade da elaboração do relatório está a cargo da Direção de Sustentabilidade e
Responsabilidade Social da AdP SGPS, podendo este ser consultado em www.adp.pt para
receber mais informações sobre os dados publicados ou, caso pretenda, enviar-nos os seus
comentários, poderá fazê-lo para sre@adp.pt. 

O seu contributo é muito importante para nós!

Ficha Técnica

Edição:
AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.
Direção de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Design gráfico e paginação:
AdP - Águas de Portugal Serviços Ambientais, S.A.
Direção de Marketing e Comunicação



AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.
Rua Visconde de Seabra, 3  |  1700-421 Lisboa - Portugal

Tel.: +351 21 246 94 00  |  Fax: +351 21 246 94 01
E.mail: info@adp.pt  |  Site: www.adp.pt




