
 

 

 

 

 

 

 

 

AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. 

 

 

 

Versão aprovada em reunião do Conselho de Administração de 2 de maio de 2017 

 

 

 

Relatório de Governo Societário 

 

 2016 
   





AdP-Águas de Portugal, SGPS, S.A. 

1/73 

 

Índice 

I. Síntese (Sumário Executivo) ..................................................................................... 2 

II. Missão, Objetivos e Políticas .................................................................................... 2 

III. Estrutura de capital .................................................................................................. 5 

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas .............................................................. 5 

V. Órgãos Sociais e Comissões ...................................................................................... 7 

A. Assembleia Geral ........................................................................................... 8 

B. Administração e Supervisão ........................................................................... 8 

C. Fiscalização .................................................................................................. 26 

D. Revisor Oficial de Contas (ROC) ................................................................... 31 

E. Auditor Externo ........................................................................................... 33 

VI. Organização Interna ............................................................................................... 35 

A. Estatutos e Comunicações ........................................................................... 35 

B. Controlo interno e gestão de riscos ............................................................. 36 

C. Regulamentos e Códigos .............................................................................. 36 

D. Deveres especiais de informação ................................................................. 43 

E. Sítio da Internet ........................................................................................... 45 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral ..................................... 45 

VII. Remunerações ....................................................................................................... 46 

A. Competência para a Determinação .............................................................. 46 

B. Comissão de Fixação de Remunerações ....................................................... 47 

C. Estrutura das Remunerações ....................................................................... 47 

D. Divulgação das Remunerações..................................................................... 48 

VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras ....................................................... 54 

IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económicos, social e 

ambiental ............................................................................................................... 56 

X. Avaliação do Governo Societário ............................................................................ 71 

XI. Anexos do RGS ...........................................................................................................  

 

  



AdP-Águas de Portugal, SGPS, S.A. 

2/73 

I.Síntese (Sumário Executivo) 

 

O Relatório reflete a estrutura de governação da sociedade e as práticas adotadas pela sociedade em 
matéria de Corporate Governance, no estrito cumprimento da Lei e de Boas Práticas de Gestão, no 
exercício de 2016. 

 

No início do segundo semestre de 2016, tomou posse um novo Conselho de Administração para o mandato 
(2016/2018), num processo de transição e normalidade que permitiu ao Grupo e a todos que dele fazem 
parte, assegurar a prossecução da sua atividade, no estrito respeito da lei, da sua missão e dos valores que 
determinam a prestação de um serviço público essencial.  

 

O ano de 2016 foi de grande intensidade na atividade do Grupo AdP, destacando-se os passos decisivos 

que foram dados para desenvolver e estabilizar a organização regional e empresarial do Grupo, num 

trabalho efetuado em articulação com os parceiros municípios e seguindo os princípios que fundam o 

Grupo. 

 

 

II.Missão, Objetivos e Políticas 

 

1.Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e dos valores que orientam a 
entidade (vide artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

 

A AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. (AdP SGPS) é uma sociedade gestora de participações sociais que, 

através das suas participadas, 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 

Sólidos Urbanos e Industriais, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e 

ambiental, desenvolvendo um Grupo Empresarial Português forte e de elevada competência, capaz de 

responder, com eficácia, aos grandes desafios que atualmente se colocam no setor do ambiente. 

 

Constituindo-se com o instrumento empresarial do Estado para a concretização de políticas públicas e de 

objetivos nacionais nestes domínios do setor do ambiente, visa promover (a) a universalidade, a 

continuidade e a qualidade do serviço; (b) a sustentabilidade do setor e (c) a proteção dos valores 

ambientais. 

 

A sustentabilidade na utilização dos recursos naturais e a preservação da água enquanto recurso 

estratégico essencial à vida, o equilíbrio e melhoria da qualidade ambiental, a equidade no acesso aos 

serviços básicos e a promoção do bem-estar através da melhoria da qualidade de vida das pessoas são os 

valores fundamentais do Grupo AdP. 

 

 

2.Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida (vide artigo 38.º do 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 
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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. 

 

Nos termos do regime jurídico do setor empresarial do Estado e do Estatuto do Gestor Público, o Estado, 

enquanto acionista por via indireta, define as orientações estratégicas a prosseguir pela sociedade e 

respetivo órgão de gestão.  

 

� Do mandato do órgão da Administração (2015/2017) 

 
O exercício de 2016 fez coincidir dois mandatos do órgão de administração da sociedade, conforme 

informação mais detalhada no capítulo referente aos órgãos sociais. O mandato iniciado em 16 de junho 

de 2015 – para o triénio 2015/2017 – que cessou antes do prazo inicialmente previsto – e o mandato 

iniciado a 1 de junho de 2016 – para o triénio 2016/2018. 

 

As orientações estratégicas específicas dirigidas ao Conselho de Administração da AdP SGPS para o 

mandato 2015/2017 (cujo termo veio a ocorrer em 01 de junho de 2016, por renúncia da maioria dos seus 

membros), aprovadas pelos acionistas por Deliberação Unânime Por Escrito, são as constantes do 

documento que se junta como Anexo nº 4. 

 

� Do mandato do órgão da Administração 2016/2018 

 
Relativamente ao Conselho de Administração da AdP SGPS, eleito com efeitos a 1 de junho de 2016, para 

o mandato 2016/2018, aguarda-se na presente data a fixação das orientações estratégicas, objetivos e 

indicadores de gestão e respetivas metas quantificáveis, a determinar à luz do Programa do XXI Governo 

Constitucional, aprovado em Assembleia da República. 

 

a)Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da atividade empresarial a 
alcançar em cada ano e triénio, em especial os económicos e financeiros; 

 

� ObjetIvos e resultados definidos pelos acionistas para o mandato 2015/2017: Remete-se para o 
Anexo nº 4. 

� Objetos e resultados definidos pelos acionistas para o mandato 2016/2018: remete-se para o 
referido no nº 2 que antecede. 

 

b)Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e das medidas de 
correção aplicadas ou a aplicar. 

 

� Do mandato do órgão da Administração 2015/2017 

Considerando que as orientações estratégicas, objetivos e indicadores de gestão e respetivas metas 

quantificáveis fixadas para o mandato 2015/2017 não se encontravam alinhadas com o disposto no 

Programa do XXI Governo Constitucional, não foi efetuada uma avaliação quantificada do seu 

cumprimento.  

 

Sem prejuízo do disposto no parágrafo que antecede, em assembleia geral ordinária da sociedade - datada 

de 30 (trinta) de maio de 2016 - no ponto relativo à apreciação geral da Administração e Fiscalização da 

Sociedade, os titulares da função acionista votaram favoravelmente um voto de confiança nos órgãos de 

administração e de fiscalização e, quando colegiais, em cada um dos seus membros, que tornava extensivo 

à Mesa da Assembleia Geral e em cada um dos seus membros. 
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� Do mandato do órgão da Administração 2016/2018 
Para o mandato em curso (2016/2018), conforme referido no nº 2 e alínea a) que antecede, não se 
encontram fixados objetivos e indicadores de gestão, pelo que objetivamente não é possível aferir o 
respetivo grau de cumprimento. Sem prejuízo, a administração da sociedade eleita em junho de 2016 
pautou a sua atuação de acordo com as orientações que lhe tem vindo a ser transmitidas pela tutela setorial 
e tutela financeira. 

 
3.Indicação dos fatores-chave de que dependem os resultados da entidade. 

As atividades do Grupo AdP estão sujeitas a um conjunto de fatores chave que impactam nos resultados 

dos quais destacamos: 

 

� Revisão do enquadramento legislativo de organização do setor; 

� Exigências ambientais, nacionais e comunitárias, relevantes num quadro de contenção de 

gastos no setor público; 

� Forte relevância do preço da energia, enquanto variável não controlável e que constitui, no 

conjunto dos gastos operacionais, a rúbrica mais relevante dos Fornecimentos e Serviços 

Externos; 

� Atuação do Regulador Setorial, com independência assegurada e poderes sucessivamente 

acrescidos, em que se inclui a corresponsabilização pelo desenho de soluções com forte 

impacto na sustentabilidade económico-financeira, ambiental e comportamental; 

� Definição de uma moldura legal sólida de recuperação de desvios tarifários; 

� Gestão do equilíbrio relacional com os parceiros municipais na sua dupla condição de 

acionistas minoritários e utilizadores dos sistemas; 

� Regularização, pela via de negociação de acordos de pagamento, de elevados montantes de 

dívidas vencidas de clientes municipais, num contexto de forte restrição orçamental 

autárquico; 

� Acesso ao cash-flow do utilizador final e medidas que assegurem esse acesso progressivo, 

num contexto em que, em parte significativa do território, o Grupo AdP não gere o ciclo 

integrado da água (alta e baixa) e em que a criticidade do serviço não permite a interrupção 

do fornecimento por falha de pagamento municipal do serviço; 

� Forte assimetria e insuficiência (em alguns sistemas) tarifária ao utilizador final e 

consequência no incumprimento de pagamento do serviço de alguns sistemas em baixa a 

sistemas em alta geridos pelo Grupo AdP;  

� Assimetria de viabilidade económico-financeira entre sistemas mais densamente populosos 

e sistemas extensos e de baixa demografia;  

� Enquadramento macroeconómico do país, enquanto fator determinante nas condições de 

acesso e custo de capital; 

� Criticidade, por forma a garantir níveis de acessibilidade tarifária aceitáveis, do acesso a 

financiamento comunitário a fundo perdido para comparticipar os elevados investimentos 

associados à infraestruturação exigida pelos planos estratégicos estabelecidos para o setor; 

� Capacidade de atrair os meios humanos necessários em face das restrições impostas ao setor 

público. 

 

4.Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios setoriais, 
designadamente as relativas à política setorial a prosseguir, às orientações específicas a cada entidade, aos 
objetivos a alcançar no exercício da atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar pela entidade 
(vide ponto 4 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 
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Ver respostas à alínea b) do ponto 2. que antecede e à alínea d) do nº 9 do Capítulo V.B subsequente.    

 

III.Estrutura de capital 

1.Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital social, número de 
ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das diferentes categorias de ações, 
direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa (vide alínea 
a) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

 

A 31 de dezembro de 2016, o capital social da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. era integralmente detido 

pelos seguintes acionistas: 

 

Acionistas % Ações Valor (Eur) 

Parcaixa, SGPS, S.A. 19,00 16.511.000 82.555.000 

Parpública - Participações Públicas, SGPS, S.A. 81,00 70.389.000 351.945.000 

TOTAL 100,00 86.900.000 434.500.000 

 

O capital social da AdP-Aguas de Portugal, SGPS, S.A é constituído por 86.900.000 ações, todas nominativas 

e da mesma categoria. Na presente data, a informação acima reportada mantém-se inalterada. 

 

 

 

2.Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações. 

Não existem limitações diretas à transmissibilidade das ações da AdP SGPS, salvo as previstas no artigo 5º 

dos Estatutos da Sociedade e as decorrentes da Lei, designadamente do DL 133/2013, de 3 de outubro. 

Sem prejuízo do acima referenciado, a alienação dum lote de ações da AdP SGPS ou pela AdP SGPS em 

empresas participadas, que conceda a maioria de capital (ou de votos) a entidades não participadas 

maioritariamente pelo Estado Português, pode consubstanciar incumprimento de contratos de 

financiamento atualmente em vigor na AdP SGPS e no Grupo. 

 

3.Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da entidade e possam 
conduzir a eventuais restrições. 

Não existem quaisquer acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade. 

 

 

IV.Participações Sociais e Obrigações detidas 

 

1.Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (entidade) que, direta ou indiretamente, 
são titulares de participações noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital e de 
votos imputáveis, bem como da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece o 
Código das Sociedades Comerciais (CSC) nos seus artigos 447.º e 448.º (vide alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 
44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

Os titulares dos órgãos sociais da AdP SGPS não são titulares de participações qualificadas na sociedade e 

noutras entidades. A 31 de dezembro de 2016, a AdP SGPS era titular das participações sociais que de 

seguida se identificam: 
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Carteira de Participações 
Empresa Participação Sede Atividade 

EPAL, S.A. 100,00% Lisboa 
Água em “alta” e distribuição de água em 

"baixa" 

(***)Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A  59,38% Guarda Água e saneamento em "alta" 

Águas de Centro Litoral, S.A. 60,33% Coimbra Água e saneamento em "alta" 

(***)Águas do Norte, S.A. 59,59% Vila Real Água e saneamento em "alta" e «baixa» 

Águas do Algarve, S.A. 54,44% Faro Água e saneamento em "alta" 

AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A. 51,00% Aveiro Água e saneamento em "baixa" 

AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. 51,00% Beja Água e saneamento em "alta" 

Águas de Santo André, S.A. 100,00% V.N. Sto. André Água, saneamento e resíduos 

Empresa Geral de Fomento, S.A. 5,00% Lisboa Sub-holding 

AdP Internacional, S.A. 100,00% Lisboa Sub-holding 

**Aquatec, Lda. 100,00% Moçambique Prestação de serviços técnicos 

Águas do Brasil, S.A. 100,00% Cabo Frio - Brasil Sub-holding para o Brasil 

**AdP Timor-Leste, Lda. 100,00% Timor-Leste Prestação de serviços técnicos 

AdP Serviços, S.A. 100,00% Lisboa 
Instrumental - prestação de serviços 

partilhados 

**Aquasis, S.A. 55,00% Lisboa 

Desenvolvimento/implementação de 

Sistemas de Informação Geográfica para o 

Saneamento Básico 

AdP Energias, S.A. 100,00% Lisboa 
Realização de atividades no âmbito da gestão 

ambiental 

Trevo Oeste, S.A. 43,24% Alcobaça 
Tratamento e valorização de resíduos 

pecuários 

**Miese 40,00% Vila Real Em processo de alienação 

 

(*) empresas criadas em 29 de maio de 2015, por via dos Decreto-Lei nº 92/2015, Decreto-Lei nº 93/2015 e Decreto-Lei nº 94/2015. 

(**) participação indireta da AdP SGPS, por via da AdP Internacional (no caso da Aquatec e AdP Timor), da AdP Serviços (no caso da 

Aquasis) e da AdP Energias (no caso da Miese) 

(***) No último trimestre de 2016, nas Assembleias Gerais das sociedades Águas do Norte, S.A. e da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 

S.A. foi deliberado pelos respetivos acionistas aprovar a cisão de cada uma das empresas acima identificadas, por via das quais vieram 

a ser constituídas quatro novas empresas. A criação das novas empresas (Aguas do Douro e Paiva, S.A., Simdouro, S.A. – decorrente 

da Cisão da Aguas do Norte, S.A. – Simarsul, S.A. e Águas do Tejo Atlântico, S.A. – decorrentes da cisão da Águas de Lisboa e Vale do 

Tejo - veio a concretizar-se através da publicação do Decreto-Lei 16/2017, de 1 de fevereiro e do Decreto 34/2017, de 24 de março. 

À data do presente relatório, a AdP SGPS detém uma participação social de 50,68% no capital social da Águas do Tejo Atlântico, S.A, 

de 51% no capital social da Simarsul, S.A. e de 68,03% no capital social da agora denominada Águas do Vale do Tejo, S.A. 

Ainda, decorrente da cisão da Aguas do Norte, S.A, a AdP detém nesta sociedade uma participação de 61,61% do seu capital social, 

uma participação de 51% no capital social da Águas do Douro e Paiva, S.A. e uma participação de 58,52% no capital social da Simdouro, 

S.A. 

 

  

Tratando-se de sociedades comerciais e de acordo com os respetivos estatutos, em matéria deliberativa as maiorias 

são quantificáveis pela percentagem de capital detida por cada acionista, não havendo lugar a voto secreto.  

 

 

2.Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em quaisquer 
entidades de natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º1 do artigo 44.º do Decreto-Lei 
n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

 

No decurso do exercício de 2016, a AdP SGPS não procedeu à aquisição ou alienação de participações 

sociais. Em 2016, a AdP SGPS participou nas seguintes entidades de natureza associativa: 
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Associações: 

(i)IWA - International Water Association 

(ii)APDA- Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 

(iii)APRH- Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos 

(iv)PPA - Parceria Portuguesa para a Água 

(v)CEEP - European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services 

(vi)Profórum - Associação para o desenvolvimento da Engenharia 

(vii)BCSD – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

(viii)IES-Instituto Empreendedorismo Social 

(ix)Fórum de Administradores de Empresas 

(x)APESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária 

(xi)APAI - Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes Ambientais 

(xii)APCE – Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa 

(xiii)APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial 

 

 

A AdP SGPS participa na seguinte entidade de natureza fundacional: (i) Fundação Serralves (A AdP é sócia 

fundadora de mérito, não suportando no entanto quaisquer quotas, donativos ou pagamentos seja a que 

título for). 

 

3.Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de 
fiscalização, nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC. 

 

Os membros dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, não detêm quaisquer ações e 

obrigações emitidas pela sociedade AdP SGPS ou em empresas por esta participadas.  

 

4.Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a 
entidade. 
 
Não existem relações de natureza comercial entre os titulares de participações sociais da AdP SGPS e a 

sociedade. 

 
 

V.Órgãos Sociais e Comissões 

 

A entidade deve apresentar um modelo de governo societário que assegure a efetiva separação entre as 

funções de administração executiva e as funções de fiscalização (vide n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei 

n.º 133/2013, de 3 de outubro). Desta forma, deve ser explicitada a composição dos seguintes órgãos: 

 

Nos termos do artº 12º dos Estatutos, são órgãos sociais da AdP SGPS: 

• A Assembleia Geral 

• O Conselho de Administração 

• O Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas 

Sem prejuízo do acima descrito, pode o Conselho de Administração delegar competências numa Comissão 

Executiva, modelo atualmente vigente. No termos da lei comercial, pode o Conselho de Administração 
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nomear um Secretário da Sociedade, nos termos e para os efeitos previstos no artº 446º B e seguintes do 

Código das sociedades comerciais. 

 

A.Assembleia Geral 

 

1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com identificação dos cargos e 
membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (data de início e fim), assim como a remuneração 
relativa ao ano em referência. Caso tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a 
entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

O atual mandato da Assembleia Geral (2015/2017) não é, na presente data, coincidente com o mandato 
do órgão de administração da sociedade. 

Em 16 de junho de 2015, a Assembleia Geral de Acionistas da AdP SGPS elegeu para o mandato 2015/2017, 

os membros da mesa da Assembleia Geral da sociedade, abaixo identificados. Os membros da Mesa da 

Assembleia Geral, atualmente em funções, e a respetiva política remuneratória fixada para o mandato 

2015/2017, são os seguintes: 

 

Mandato 

Cargo Nome 
Valor da Senha 

Fixado (€) 

 
Remuneração Anual 2016 (€) 

 

(Início-Fim) 
Bruta 

(1) 

Redução 
Remuneratória 

(2) 

Reversão 
Remuneratória (3) 

Valor Final 
(4) = (1)-
(2)+(3) 

2015-2017 Presidente 

Ana Cristina 
Sequeira Paes 

Rodrigues 

650,00 

- - - - 

2015-2017 
Vice-

Presidente 
Maria Fernanda 
Joanaz Martins 

520,00 
- - - - 

2015-2017 Secretário 
Manuel Bruno 

Gouveia Pereira 
400,00 

- - - - 

    - - - - 

• Não houve pagamento de senhas no exercício de 2016. 

 

2.Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com 
maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias. 

 

Não existem deliberações acionistas da AdP SGPS que, por imposição estatutária, só possam ser tomadas 

com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, exceto na situação prevista no nº 3 do artigo 

11º dos estatutos que dispõe da seguinte forma: «Três. Tanto em primeira como em segunda convocação 

da Assembleia Geral, as deliberações sobre alterações do contrato, fusão, cisão, transformação ou dissolução 

da sociedade devem ser aprovadas por cinquenta e um por cento dos votos correspondentes ao capital.»  

 

 

B.Administração e Supervisão 

 

1.Identificação do modelo de governo adotado. 
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Nos termos do n.º 1 do artigo 12º dos estatutos da Sociedade, o Conselho de Administração é composto 

por cinco a sete Administradores, sendo um Presidente e os restantes Vogais. O Conselho de Administração 

é eleito pela Assembleia Geral, que designa também o seu Presidente de entre os Administradores eleitos. 

O Conselho de Administração é eleito por períodos de três anos, podendo ser reeleito. Os membros dos 

órgãos sociais consideram-se empossados logo que tenham sido eleitos, permanecendo em funções até à 

posse dos membros que os venham substituir, ressalvando-se os casos previstos na lei, nomeadamente, 

de suspensão, destituição ou renúncia. 

 

 

Nos termos do Artigo 13.º dos estatutos da Sociedade, compete ao Conselho de Administração: 

 

a) Aprovar os objetivos e as políticas de gestão da empresa; 

b) Aprovar os planos de atividade financeiros anuais, bem como as alterações que se revelem necessárias; 

c) Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos e operações relativos ao objeto social que não caibam 

na competência atribuída a outros órgãos da Sociedade; 

d) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, transigir e 

confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem; 

e) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou onerar direitos ou bens imóveis; 

f) Constituir sociedades e subscrever, adquirir, onerar e alienar participações sociais; 

g) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade e as normas de funcionamento interno, 

designadamente sobre pessoal e suas remunerações; 

h) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes, incluindo os de substabelecer; 

i) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela Assembleia Geral. 

 

 

Nos termos do Artigo 12º dos estatutos da Sociedade, a gestão corrente pode ser delegada numa Comissão 

Executiva composta por três a cinco membros. A constituição da Comissão Executiva e a definição do 

âmbito das suas funções é da competência do Conselho de Administração.  

 

Cumpre assinalar que o exercício de 2016, fez coincidir mandatos distintos. O mandato iniciado em 16 de 

junho de 2015 - que veio a cessar antecipadamente por via de renúncia da maioria dos seus membros - e 

o mandato iniciado em 01 de junho de 2016 (para o triénio 2016/2018).  

 

Em ambos os mandatos, acima assinalados, a gestão corrente da sociedade foi - por determinação do 

Conselho de Administração da AdP SGPS - delegada numa Comissão Executiva, nos termos do nº 1, do 

artigo 12º, dos estatutos da Sociedade, e do nº 3, do artigo 407º, do Código das Sociedades Comerciais, 

aplicando-se ao seu funcionamento, com as devidas adaptações, as regras previstas nos estatutos da 

Sociedade para o funcionamento do Conselho de Administração. 

 

 

À Comissão Executiva da AdP SGPS foram delegadas as seguintes competências: 

 

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos relativos ao objeto social que não caibam na 

competência atribuída pelos estatutos a outros órgãos da Sociedade; 

b) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, transigir ou 

confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem; 

c) Gestão corrente da Sociedade, designadamente, gestão de recursos humanos, aquisição e prestação de 

serviços, contratação e aplicação de recursos financeiros; 

d) Desenvolvimento de atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos prosseguidos nos 

documentos de orientação estratégica e da execução dos orçamentos e planos anuais de atividade; 
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e) Autorização de investimentos e despesas previstas no Orçamento aprovado pelo Conselho de 

Administração, bem como dos que não orçamentados envolvam montantes inferiores a cinco milhões de 

euros ou não ultrapassem em 5% a respetiva dotação anual; 

f) Concretizar as tomadas de participação em sociedades ou a sua alienação, bem como aprovar as 

alterações de capital e financiamento a participadas nos limites fixados na alínea anterior; 

g) Designar representantes da Sociedade nos órgãos sociais das participadas e constituir mandatários, com 

os poderes que julgar convenientes; 

h) Criação das necessárias condições de operacionalidade e dinamização que permitam à própria Comissão 

Executiva dar cabal satisfação aos objetivos que a Sociedade se propõe alcançar; 

i) Abrir e movimentar contas, tanto a débito como a crédito, em quaisquer instituições de crédito; 

j) Celebrar quaisquer contratos necessários ao desenvolvimento do objeto social. 

 

 

2.Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, 
consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho 
Geral e de Supervisão. 

 

O Conselho de Administração é eleito em Assembleia Geral que designa nos termos do Estatuto de gestor 

público, a condição de executivo ou não executivo. O Presidente do Conselho de Administração é 

igualmente eleito em Assembleia Geral. A substituição de membros pode igualmente ser deliberada em 

Conselho de Administração, por cooptação, nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais, 

sem prejuízo de posterior ratificação pela Assembleia Geral.  

 

A gestão corrente da sociedade pode, nos termos legais e estatutários, ser delegada numa Comissão 

Executiva, por mera deliberação do Conselho de Administração. Cabe ao Presidente do Conselho de 

Administração designar, querendo, um Vice-Presidente do Conselho de Administração.  

 

 

3.Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de 
Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão, com indicação do número estatutário mínimo 
e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos, data da primeira 
designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de mandato 
durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

� Do mandato do órgão da Administração 2015/2017 (com inicio a 16 de junho de 2015 e termo em 

30 de maio de 2016) 

 

Em 16 de junho de 2015 foi eleito para o mandato 2015/2017, um Conselho de Administração composto 

por seis membros, cinco executivos e um não executivo. Em 18 de junho de 2015, o Conselho de 

Administração elegeu uma Comissão Executiva composta por cinco membros, para um mandato 

coincidente com o do Conselho de Administração. Foi igualmente designado nessa data o Vice-Presidente 

do Conselho de Administração. 

 

A Comissão Executiva constituída em 18 de junho de 2015, era composta pelos seguintes gestores: 

 

� Presidente: Afonso José Marçal Grilo Lobato de Faria 

� Vogais: Cláudio Miguel André de Sousa Jesus; Gonçalo Ayala Martins Barata; José Manuel Leitão 

Sardinha e Manuel Maria Pereira Fernandes Thomaz (Vice-Presidente).  
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No mandato 2015/2017, não foi criado nenhum Conselho Geral e de Supervisão. 

 

 

Mandato 

Cargo Nome 

Designação Remuneração (OPRLO) (2) 

(Início-Fim) Forma (1) Data Sim / Não 

Entidade de Origem  
Entidade Pagadora 

(O/D)(3) 
 

2015-2017 
Presidente 
Executivo 

Afonso José 
Marçal Grilo 
Lobato de 
Faria (*) 

Assembleia 
Geral 16-06-2015 Não - - 

2015-2017 

Vice-
Presidente 
Executivo 

Manuel 
Maria Pereira 

Fernandes 
Thomaz 

Assembleia 
Geral 16-06-2015  

Não 

- - 

2015-2017 
Vogal 

Executivo 

Cláudio 
Miguel André 

de Sousa 
Jesus 

Assembleia 
Geral 16-06-2015 

Não 

- - 

2015-2017 
Vogal 

Executivo 

Gonçalo 
Ayala 

Martins 
Barata 

Assembleia 
Geral 16-06-2015 

Não 

- - 

2015-2017 
Vogal 

Executivo 

José Manuel 
Leitão 

Sardinha 
Assembleia 

Geral 16-06-2015 

Não 

- - 

2015-2017 
Vogal Não 
Executivo 

José Manuel 
Mendes 

Barros (Rep. 
Parpública) 

Assembleia 
Geral 16-06-2015 

Não 

- - 

Número estatutário mínimo e máximo de membros – [número mínimo] / [número máximo] 

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) 

(2) OPRLO - Opção pela remuneração do lugar de origem - previsto no n.º 8 do artigo 28.º do EGP 

(3) O/D – Origem / Destino 

(*) Cessou o mandato a 30/04/2016 

 

� Do mandato do órgão da Administração 2016/2018 (com inicio a 1 de junho de 2016 e termo 

previsto a 31 de dezembro de 2018) 

 

No dia 1 de junho de 2016 foi eleito para o mandato 2016/2018, um Conselho de Administração composto 

por cinco membros, quatro eleitos na condição de executivos e um na condição de não executivo.  

 

A 7 de junho de 2016 o Conselho de Administração elegeu uma Comissão Executiva composta por quatro 

membros, para um mandato coincidente com o do Conselho de Administração. Foi igualmente designado 

nessa data, sob proposta do Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente do Conselho de 

Administração. 

 

A 1 de julho de 2016, foi eleito um quinto membro do Conselho de Administração, com funções executivas, 

que veio a integrar a Comissão Executiva da AdP SGPS. 

 

A Comissão Executiva é atualmente constituída pelos seguintes gestores 
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� Presidente: João Nuno de Carvalho Mendes 

� Vice-Presidente: Carla da Conceição Afonso Correia 

� Vogais: Cláudio Miguel André de Sousa Jesus; José Manuel Leitão Sardinha e Juan Miguel Martín 

Iglesias. 

 

No mandato 2015/2017, não foi criado nenhum Conselho Geral e de Supervisão. 

 

 

Mandato 

Cargo Nome 

Designação Remuneração (OPRLO) (2) 

(Início-Fim) Forma (1) Data 
Sim / Não 

Entidade de origem 
 

Entidade Pagadora (O/D)(3) 
 

2016/2018 
Presidente 
Executivo 

João Nuno 
Marques de 

Carvalho 
Mendes DUE 

31/05/2016 Não 

- - 

2016/2018 

Vice-
Presidente 
Executivo 

Carla da 
Conceição 

Afonso Correia DUE 

31/05/2016 Não 

- - 

2016/2018 
Vogal 

Executivo 

Cláudio Miguel 
André de Sousa 

Jesus DUE 

31/05/2016 Não 

- - 

2016/2018 
Vogal 

Executivo 
José Manuel 

Leitão Sardinha DUE 
31/05/2016 Não 

- - 

2016/2018 
Vogal 

Executivo 
Juan Miguel 

Martin Iglésias DUE 
31/05/2016 Não 

- - 

2016/2018 
Vogal Não 
Executivo 

José Manuel 
Mendes Barros 

(Rep. 
Parpública)* DUE 

31/05/2016 Não 

- - 

Número estatutário mínimo e máximo de membros – [número mínimo] / [número máximo] 

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) 

(2) OPRLO - Opção pela remuneração do lugar de origem - previsto no n.º 8 do artigo 28.º do EGP 

(3) O/D – Origem / Destino 

 

*Cessou funções a 1 de fevereiro de 2017, tendo sido substituído no dia 18 de abril de 2017 pelo Sr. Dr. Miguel Cruz 

 

4.Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração1 e, relativamente aos 
membros não executivos, identificação dos membros que podem ser considerados independentes2, ou, se 
aplicável, identificação dos membros independentes do Conselho Geral e de Supervisão (vide artigo 32.º do 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

 
Relativamente à distinção de membros executivos e não executivos, vd. informação constante do nº 2 
anterior. A função de gestor não executivo foi assegurada durante o exercício de 2016 e até 1 de fevereiro 

                                                           

1 Conforme decorre da aplicação do n.º 1 do artigo 278.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 407.º do CSC. 

2A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de 
Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente. Quanto aos demais membros do Conselho de 
Administração, considera-se independente quem não esteja associado a qualquer grupo de interesses 
específicos na entidade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de 
análise ou de decisão. 
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de 2017, pelo Dr. José Manuel Mendes Barros (eleito em representação da Parpública, SGPS, S.A.) que 
desempenhou as suas funções com total independência. Em 18 de abril de 2017, foi eleito administrador 
não executivo, pelo restante período do mandato em curso, o Dr. Miguel Cruz. 
 
Ainda nos termos do DL 133/2013, de 3 de outubro, o vogal executivo Dr. Juan Miguel Martín Iglesias foi 
eleito em Assembleia Geral nos termos e condições do nº 4 do artº 31 do aludido diploma legal. No 
exercício de 2016, não foi criado nenhum Conselho Geral e de Supervisão, nem Comissão de Auditoria. 
 

5.Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante aplicável, do 
Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. 
Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos 
(vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

 

� Do mandato do órgão da Administração 2015/2017 (com inicio a 16 de junho de 2015 e termo em 

30 de maio de 2016) 

  

Presidente – Afonso José Marçal Grilo Lobato de Faria 
Nasceu a 5 de novembro de 1968. 
Habilitações Académicas 
Licenciatura em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior Técnico 
Especialização em Saúde Pública, na Ecole Nationale de la Santé Publique, Paris 
Mestrado em Engenharia Ambiental, no Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londres 
Master of Business Administration, na Universidade Nova de Lisboa 
Programa de Gestão em Energias Renováveis, na Universidade Católica Portuguesa 
Atividade profissional 
Desde fevereiro de 2012 - Presidente do Conselho de Administração da AdP - Águas de Portugal, SGPS, SA 
Desde fevereiro de 2012 - Presidente do Conselho de Administração da AdP - Águas de Portugal 
Internacional, Serviços Ambientais, S.A. 
Junho de 2010 a janeiro de 2012 – Administrador da Parceria Portuguesa para a Água 
Setembro de 2009 a janeiro de 2012 – Diretor da Efacec Ambiente 
Abril de 2003 a agosto de 2009 – Diretor do ISQ 
Março de 2006 a agosto de 2009 – Administrador da Oeinerge - Agência Municipal de Ambiente e Energia 
de Oeiras 
Agosto de 2008 a agosto de 2009 – Membro da Assembleia Geral da Adene - Agência para a Energia 
Setembro de 2000 a julho de 2006 – Exercício de funções de docência na Universidade Católica de Lisboa 
Agosto de 2001 a março de 2003 – Diretor Geral da Sonofabril 
Outubro de 1996 a julho de 2001 – Diretor do Departamento de Resíduos da Ecoserviços 
Abril de 1993 a setembro de 1995 – Gestor de Projeto da Ecoserviços 
Setembro de 1991 a março de 1993 – Engenheiro projetista da Procesl 
 
 
 

Vogal – Manuel Maria Pereira Fernandes Thomaz 
Nasceu a 19 de julho de 1966.  
Habilitações Académicas 
Licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro em 1989, tendo o 
último ano do curso sido frequentado na “University College of North Wales”, Bangor, Reino Unido, ao 
abrigo do programa ERASMUS financiado pela UE.  
Experiência Profissional 
Desde fevereiro de 2012 - Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. 
Em março de 2007 foi convidado pela Administração da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. para assumir 
as funções de Administrador-Delegado da empresa Águas de Moçambique com sede em Maputo, funções 
essas que desempenhou até março de 2010, altura em que foi nomeado Presidente do Conselho de 
Administração da mesma empresa.  
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Em agosto de 2010 assume a presidência do Conselho de Administração da empresa AdRA, Águas da Região 
de Aveiro, S.A.  
Entre 2003 e 2007 assumiu as funções de Administrador-Delegado na empresa Simria, Saneamento 
Integrado da Ria de Aveiro, S.A., empresa pertencente ao grupo empresarial Águas de Portugal, SGPS, S.A.  
Entre 2001 e 2003 assume a presidência do Conselho de Administração da empresa GEIE - Gestão de 
espaços de Incubação Empresarial, S.A., empresa detida, entre outras, pelas empresas ChangePartners, BPI 
e Grupo Salvador Caetano.  
Em 1990 foi nomeado 1º classificado no programa JEEP90 (Jovens Empresários de Elevado Potencial), pelo 
que lhe foi atribuído um prémio pela FLAD (Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento) para 
investimento em empresas próprias. A partir desse momento inicia uma carreira de empreendedor, tendo 
criado e gerido, ao longo de 10 anos, várias empresas nas áreas das tecnologias audiovisuais.  
Em 1989, iniciou a sua atividade profissional na PHILIPS PORTUGUESA, S.A., unidade industrial de Ovar, no 
departamento de Engenharia de Produção, onde adquiriu significativa experiência em processos 
produtivos de televisores, controlos remotos e fontes de alimentação. Foi Gestor de Produto da área de 
controlos remotos, desempenhando igualmente as funções de Engenheiro de Processo numa linha de 
montagem de SMDs (Surface Mounted Devices).  
Outros 
Entre 1996 e 2003 foi presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).  
Entre 1993 e 2007 assumiu funções de docente convidado na Universidade Católica e na Universidade de 
Aveiro, onde ministrou disciplinas ligadas às áreas da Gestão, Liderança e Empreendedorismo.  
Frequentou o MBA Executivo “Ciclo Europeu de Management para Dirigentes e Quadros Superiores”, 
orientado pelo IFG (Institut Français de Gestion). Este MBA foi organizado pelo Espaço Atlântico (BPA) e 
versou essencialmente Estratégia Empresarial, 1993/1994.  
Frequentou o programa de formação “Excelência Através da Qualidade de Serviço”, organizado pelo “CRC 
- Centre de Reserches et d´Etudes des Chefs d´Entreprises” em Paris, e que se desenrolou em França, E.U.A, 
Japão e Coreia do Sul, 1993/1994.  
Frequentou, em abril de 1994, e a convite do Governo Japonês, o 13º JASPIE (Japanese Study Program for 
International Executives), que se desenrolou no Japão pelo período de 1 mês.  
Participou em 1998 no curso de Auditores de Defesa Nacional fazendo hoje parte da Associação de 
Auditores de Defesa Nacional. 
 
 

Vogal – Cláudio Miguel André de Sousa Jesus 
Nasceu a 23 de março de 1968.  
Habilitações académicas  
É licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro e Mestre em Engenharia Sanitária 
pela Universidade Nova de Lisboa.  
A sua formação académica inclui ainda uma pós-graduação em Gestão de Empresas pela Universidade 
Católica de Lisboa.  
Atividade profissional  
Iniciou a sua carreira profissional em 1994 nos serviços municipalizados de Leiria.  
Em 1996 foi o coordenador técnico do estudo preliminar para o sistema de despoluição da bacia 
hidrográfica do Rio Lis na Associação dos Municípios da Alta Estremadura, estudo que deu origem à 
empresa SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, integrada no Grupo Águas de Portugal.  
Em 1997 integrou a empresa Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, como Diretor 
Técnico. Aquando da integração do Grupo EGF na Águas de Portugal, em 2000, foi nomeado Administrador 
Delegado da Valorlis, cargo que desempenhou até 2004.  
Já no Grupo Águas de Portugal, no âmbito da atividade de abastecimento de água e saneamento de águas 
residuais, foi Administrador Executivo da SIMLIS, entre 2004 e 2009, e da Águas do Mondego, entre 2008 
e 2009. Foi ainda, em representação da AMAE, Administrador não Executivo da RECILIS – Tratamento e 
Valorização de Efluentes, entre 2003 e 2007.  
É, desde abril de 2009, Administrador da AdP – Águas de Portugal Internacional, sendo responsável pela 
direção e coordenação de vários projetos do Grupo em mercados como Angola, Cabo Verde, Moçambique 
e Timor-Leste e Administrador das empresas AdP Timor-Leste e Aquatec (Moçambique).  
É, desde junho de 2015, Vogal do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. É 
também Presidente do Conselho de Administração da Águas do Centro Litoral, S.A 
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Vogal – Gonçalo Ayala Martins Barata 
Nasceu a 21 de junho de 1971 
Habilitações Académicas 
Licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa 
Atividade profissional 
Desde fevereiro de 2012 - Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. 
2002-2012 – Diretor da área de Fixed Income Capital Markets Origination do Citigroup em Portugal com 
responsabilidade pela originação de dívida para os principais emitentes nacionais e estruturação e 
aconselhamento na gestão de riscos financeiros. 
1998-2002 – Vice-President no Citibank Portugal com funções de montagem de operações de gestão de 
risco financeiro para as principais empresas nacionais. Liderou a gestão de liquidez do banco e transição 
para a moeda única 
1994-1998 – Citibank Portugal com funções de trading do livro de taxa de juro em Escudos 
1993 – Desempenhou funções de trading no então recém-criado Banco Santander de Negócios Portugal 
 
 

Vogal – José Manuel Leitão Sardinha 
Nasceu a 26 de março de 1967.  
Habilitações académicas  
É licenciado em Engenharia do Ambiente, ramo de Engenharia Sanitária, pela Universidade Nova de Lisboa.  
Atividade profissional  
Iniciou a sua atividade profissional, em 1991, como consultor para o setor das águas e resíduos sólidos 
urbanos.  
Entre 1998 e 2002, foi colaborador da Hidrocontrato, onde exerceu funções na direção técnica e comercial, 
direção de produção e direção de exploração.  
Em março de 2002, integrou o Grupo Águas de Portugal, tendo assumido, entre 2002 e 2012, as funções 
de Administrador da Águas do Oeste e, entre 2004 e 2012, as funções de Administrador da Simarsul.  
Desde 2000, é Docente Convidado do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.  
É ainda, desde 2010, Vogal do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros e coordenador 
do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem dos Engenheiros e, desde 2014, 
Membro Efetivo da Academia de Engenharia.  
É, desde 2012, Presidente do Conselho de Administração da EPAL, S.A. e, desde junho de 2015, Vogal do 
Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. 
 
 
 

Vogal não executivo – José Manuel Pereira Mendes Barros  
Data de Nascimento: 26 de setembro de 1971  
Habilitações Académicas  
Mestrando em Finanças pelo ISCTE Business School (parte curricular finalizada)  
Pós-graduação em “Gestão de Risco e Derivados” pelo ISEG/UNL/Bolsa de Derivados do Porto (2000)  
Licenciatura em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) – Universidade Técnica de 
Lisboa, concluída em 1994  
Atividade Profissional  
Desde 11 de dezembro de 2013, Vogal não Executivo da ADP,SGPS,S.A.  
Desde 20 de novembro de 2012, Vogal da CE – Circuito Estoril, SA, empresa participada pela PARPÚBLICA, 
SGPS,S.A.  
Desde maio de 2010, Vogal Executivo do Conselho de Administração (CA) da PARPÚBLICA, SGPS, SA e da 
Capitalpor, SGPS, SA, empresa do Grupo (entretanto incorporada na Parpública em 2011).  
Desde maio de 2010, Presidente da Sagesecur, SA, empresa do Grupo.  
De dezembro de 2012 a setembro de 2013, Liquidatário do CREDIP – IFC, SA, empresa participada pela 
PARPÚBLICA, SGPS, S.A.  
De 2006 a maio de 2010, Diretor-Adjunto do Departamento de Supervisão da Intermediação e Estruturas 
de Mercado na CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
De 2004 a 2006, Diretor-Adjunto do Departamento de Supervisão Organismos Especiais de Investimento e 
gestão de carteiras na CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
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De 2002 a 2004, Coordenador Executivo do Departamento de Registo de Entidades na CMVM – Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários.  
De 2001 a 2002, Assessor do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças no Ministério das Finanças – 
Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças.  
De 1994 a 2002, Técnico Economista Superior do Departamento de Supervisão de Gestão de Ativos na 
CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
Em 1993, técnico de contabilidade na Concafé Sical, Lda (empresa do universo Nestlé, SA). 
 
 

� Do mandato do órgão da Administração 2016-2018 (inicio em 1 de junho de 2016 e termo previsto 

em 31 de dezembro de 2018) 

 

Presidente - João Nuno Marques de Carvalho Mendes 
Nasceu a 12 de janeiro de 1973. 
Habilitações académicas 
É licenciado em Gestão pelo ISEG – Instituto Superior de Gestão. 
Atividade profissional 
Iniciou a sua atividade profissional em 1994 na Arthur Andersen como auditor no setor financeiro.  
Como assessor económico do Gabinete do Primeiro Ministro do XIII Governo Constitucional, entre 1996 e 
1999, participou nos estudos de sustentação da posição portuguesa na negociação europeia no âmbito da 
Agenda 2000.  
Entre 1997 e 1999 foi Assistente Universitário do Curso de Gestão no ISEG.  
De 1999 a 2002 desempenhou funções de Secretário de Estado do Planeamento com responsabilidades na 
negociação com a Comissão Europeia do 3º Quadro Comunitário de Apoio (QCAIII) para Portugal, e no 
subsequente arranque e implementação do programa ao nível regional, e também na formulação das 
políticas públicas setoriais de investimento.  
Foi Administrador para a área financeira em empresas do Grupo Amorim desde 2002, tendo transitado em 
2007 para a Galp Energia, grupo empresarial onde, até 2012, foi Diretor de Inovação, Desenvolvimento e 
Sustentabilidade, e posteriormente Diretor de Global Business Development com responsabilidades na 
área de novos projetos e mercados internacionais. 
É, desde 1 de junho de 2016, Presidente do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, SGPS, 
S.A. 
 

Vice-Presidente - Carla da Conceição Afonso Correia 
Nasceu a 21 de agosto de 1969. 
Habilitações académicas 
É licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e Mestranda em Ciências Jurídico 
Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
Atividade profissional 
Iniciou a sua atividade profissional em 1996 na sociedade de advogados Fernando Seara, José Luís Seixas e 
Gonçalo Ribeiro da Costa, onde exerceu advocacia maioritariamente em direito comercial. 
Integrou o Grupo Águas de Portugal em 1999 enquanto responsável pelos serviços jurídicos da AQUAPOR, 
empresa com atividade na área das concessões municipais de abastecimento de água e saneamento. 
Em janeiro do ano 2000, transitou para a AdP Serviços assumindo o cargo de Diretora dos Serviços Jurídicos, 
coordenando a assessoria jurídica prestada à holding e às várias empresas do Grupo, funções que exerceu 
até março de 2005, acumulando com as de Secretária da Sociedade da AdP SGPS e de outras empresas do 
Grupo. 
Como Chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações do XVII 
Governo Constitucional, entre 2005 e 2009, acompanhou a elaboração do Código dos Contratos Públicos 
e a criação e implementação do programa e.escola. 
De 2010 a 2012, foi Vogal da Comissão Executiva da SANEST, tendo, nos dois anos seguintes, assumido o 
cargo de Vogal do Conselho de Administração da Empresa, também com funções executivas. 
Enquanto assessora do Conselho de Administração da EPAL, entre maio de 2014 e novembro de 2015, 
exerceu as funções de Diretora do Gabinete de Imagem e Comunicação e de assessoria a projetos 
estratégicos. 
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Em novembro de 2015, assumiu o cargo de Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente do 
XXI Governo Constitucional, com responsabilidade pelo acompanhamento de processos de pré contencioso 
e contencioso comunitário, transposição de diretivas, auditorias do Tribunal de Contas, entre outros 
processos relacionados com as empresas e institutos tutelados pela Secretaria de Estado. 
É, desde 1 de junho de 2016, Vice-Presidente do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, 
SGPS, S.A. 
 
 

Vogal - Cláudio Miguel André de Sousa Jesus 
Nasceu a 23 de março de 1968. 
Habilitações académicas 
É licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro e Mestre em Engenharia Sanitária 
pela Universidade Nova de Lisboa. 
A sua formação académica inclui ainda uma pós-graduação em Gestão de Empresas pela Universidade 
Católica de Lisboa. 
Atividade profissional 
Iniciou a sua carreira profissional em 1994 nos serviços municipalizados de Leiria. Em 1996 foi o 
coordenador técnico do estudo preliminar para o sistema de despoluição da bacia hidrográfica do Rio Lis 
na Associação dos Municípios da Alta Estremadura, estudo que deu origem à empresa SIMLIS – 
Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, integrada no Grupo Águas de Portugal. 
Em 1997 integrou a empresa Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, como Diretor 
Técnico. Aquando da integração do Grupo EGF na Águas de Portugal, em 2000, foi nomeado Administrador 
Delegado da Valorlis, cargo que desempenhou até 2004.  
Já no Grupo Águas de Portugal, no âmbito da atividade de abastecimento de água e saneamento de águas 
residuais, foi Administrador Executivo da SIMLIS, entre 2004 e 2009, e da Águas do Mondego, entre 2008 
e 2009. Foi ainda, em representação da AMAE, Administrador não Executivo da RECILIS – Tratamento e 
Valorização de Efluentes, entre 2003 e 2007. 
Entre 2009 e maio de 2016, foi Administrador Executivo da AdP Internacional, sendo responsável pela 
direção e coordenação de vários projetos do Grupo em mercados como Angola, Cabo Verde, Moçambique 
e Timor-Leste e Administrador das empresas AdP Timor-Leste e Aquatec (Moçambique). 
É, desde junho de 2015, Vogal do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. e, 
desde junho de 2016, Presidente do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal Internacional, 
S.A. 
 

Vogal – José Manuel Leitão Sardinha 
Nasceu a 26 de março de 1967. 
Habilitações académicas 
É licenciado em Engenharia do Ambiente, ramo de Engenharia Sanitária, pela Universidade Nova de Lisboa. 
Atividade profissional 
Iniciou a sua atividade profissional, em 1991, como consultor para o setor das águas e resíduos sólidos 
urbanos. 
Entre 1998 e 2002, foi colaborador da Hidrocontrato, onde exerceu funções na direção técnica e comercial, 
direção de produção e direção de exploração. 
Em março de 2002, integrou o Grupo Águas de Portugal, tendo assumido, entre 2002 e 2012, as funções 
de Administrador da Águas do Oeste e, entre 2004 e 2012, as funções de Administrador da Simarsul.  
Desde 2000, é Professor Convidado do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 
Desde 2004, é Coordenador do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem 
dos Engenheiros e, desde 2014, Membro Efetivo da Academia de Engenharia. 
Desde 2012, é Presidente do Conselho de Administração da EPAL, S.A. 
Desde junho de 2015, é Vogal do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. e 
também Presidente do Conselho de Administração da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. 
Desde julho de 2016 é Vogal do Conselho de Administração da Águas de Portugal Serviços Ambientais, S.A. 
 

Vogal - Juan Miguel Martín Iglesias 
Nasceu a 15 de junho de 1970. 
Habilitações académicas 
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É licenciado em Estudos Económicos Aplicados pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, com 
frequência de ERASMUS no ICADE, em Madrid, Espanha. 
Atividade profissional 
Iniciou a sua atividade profissional em 1992 no banco Crédit Lyonnais, onde desempenhou funções nas 
áreas de banca corporativa e banca de investimento, em Portugal e em França. 
De 2000 a 2006, assumiu vários cargos de direção na Galp Energia, na área financeira, de estratégia 
corporativa e na unidade de negócio de regaseificação de GNL. 
Em 2006 foi cofundador da SGC Energia, empresa especializada na produção de combustíveis renováveis e 
sintéticos, atualmente com sede em Houston, nos EUA, da qual foi Membro Executivo com o pelouro 
administrativo e financeiro até junho de 2016. 
Foi, em 2005, Vice-President da Associação European Gas Infrastructure com sede em Bruxelas, Bélgica, e 
entre 2008 e 2010 Diretor da Associação Portuguesa de Produtores de Biodiesel, tendo tido 
responsabilidades nas áreas de regulação setorial. 
É, desde 1 de julho de 2016, Vogal Executivo do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, 
SGPS, S.A., com o pelouro financeiro. 
 
 

Vogal não executivo – José Manuel Pereira Mendes Barros (cessou funções a 1 de fevereiro de 
2017) 
Nasceu a 26 de setembro de 1971  
Habilitações Académicas  
Mestrando em Finanças pelo ISCTE Business School (parte curricular finalizada)  
Pós-graduação em “Gestão de Risco e Derivados” pelo ISEG/UNL/Bolsa de Derivados do Porto (2000)  
Licenciatura em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) – Universidade Técnica de 
Lisboa, concluída em 1994  
Atividade Profissional  
Desde 11 de dezembro de 2013, Vogal não Executivo da ADP,SGPS,S.A.  
Desde 20 de novembro de 2012, Vogal da CE – Circuito Estoril, SA, empresa participada pela PARPÚBLICA, 
SGPS,S.A.  
Desde maio de 2010, Vogal Executivo do Conselho de Administração (CA) da PARPÚBLICA, SGPS, SA e da 
Capitalpor, SGPS, SA, empresa do Grupo (entretanto incorporada na Parpública em 2011).  
Desde maio de 2010, Presidente da Sagesecur, SA, empresa do Grupo.  
De dezembro de 2012 a setembro de 2013, Liquidatário do CREDIP – IFC, SA, empresa participada pela 
PARPÚBLICA, SGPS, S.A.  
De 2006 a maio de 2010, Diretor-Adjunto do Departamento de Supervisão da Intermediação e Estruturas 
de Mercado na CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
De 2004 a 2006, Diretor-Adjunto do Departamento de Supervisão Organismos Especiais de Investimento e 
gestão de carteiras na CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
De 2002 a 2004, Coordenador Executivo do Departamento de Registo de Entidades na CMVM – Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários.  
De 2001 a 2002, Assessor do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças no Ministério das Finanças – 
Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças.  
De 1994 a 2002, Técnico Economista Superior do Departamento de Supervisão de Gestão de Ativos na 
CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
Em 1993, técnico de contabilidade na Concafé Sical, Lda (empresa do universo Nestlé, SA). 
 
 
 

Vogal não executivo – Miguel Jorge de Campos Cruz (inicio de funções a 18 de abril de 2017) 

Nasceu a 22 de novembro de 1967 

Habilitações académicas 

Doutorado em Economia pela London Business School, Miguel Cruz, que é licenciado em Economia pela 

Universidade Católica Portuguesa, possui ainda um Mestrado em Gestão e um MBA com especialização em 

Finanças.  
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Desde 1989 que leciona em diversas universidades, mantendo atualmente uma ligação à Universidade 

Católica Portuguesa e à Universidade Autónoma de Lisboa.  

Atividade profissional 

É, desde Fevereiro de 2017, Presidente do Conselho de Administração da Parpública – Participações 

Públicas SGPS, S.A.. 

Anteriormente foi Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, 

I.P., Presidente do Conselho de Administração da AdI – Agência de Inovação, S.A., Presidente do Conselho 

de Administração do CEDINTEC – Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos, S.A., para além 

de Vice-Presidente da SPGM – Sociedade de Investimento, S.A. 

Miguel Cruz teve ainda, até recentemente, responsabilidades como Presidente do Conselho Geral e de 

Supervisão da Portugal Ventures, Sociedade de Capital de Risco S.A., Vice-Presidente do Conselho Geral do 

FACCE - Fundo autónomo de apoio à concentração e consolidação de empresas, Vogal do Conselho Geral 

do FINOVA - Fundo de Apoio ao Financiamento da Inovação, vogal da Direção do INDEG/ISCTE-IUL, bem 

como enquanto Presidente da mesa da Assembleia Geral da APCRI – Associação Portuguesa de Capital de 

Risco, da FNABA – Federação Nacional de Associações de Business Angels; da AIEL – Associação para a 

Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, PME Investimento – Sociedade de Investimento, S.A., e da 

Lispólis. 

Anteriormente, foi ainda vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI, do POE e PRIME (Programas Comunitários), 

Gestor do Programa Energia e Sub-Diretor Geral da Indústria, para além de ter participado na génese do 

Research de Mercados Financeiros no então Banco CISF (Grupo BCP). 

 
 

6.Apresentação de declaração3 de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de 
administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer 
participações patrimoniais que detenham na entidade, assim como quaisquer relações que mantenham com 
os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis 
de gerar conflitos de interesse (vide artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

 

Os membros do órgão de administração da AdP SGPS, atualmente em exercício de funções, à semelhança 

dos membros do órgão de administração em funções até 30 de maio de 2016, não detêm quaisquer 

participações patrimoniais na empresa, nem quaisquer relações com os seus fornecedores, clientes, 

instituições financeiras ou quaisquer parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse.  

 

No que respeita à comunicação de inexistência de conflitos, os membros do órgão de administração, deram 

cumprimento ao disposto no Estatuto de Gestor Público, no que respeita a esta matéria, ao disposto do 

artº 52º do DL 133/2013, de 3 de Outubro, e ainda à Recomendação do Conselho de Prevenção para a 

Corrupção de 7 de novembro de 2012 (Anexo nº 3). 

 

                                                           

3 Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por parte dos 
destinatários. 
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7.Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, 
consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de 
Administração Executivo com acionistas. 

 

A sociedade desconhece a existência de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais ou 

significativas, dos membros, do Conselho de Administração e Comissão Executiva com acionista(s), com 

exceção do Dr. José Manuel Barros, vogal não executivo da AdP SGPS, eleito em representação da 

Parpública, SGPS, S.A. empresa na qual desempenhava funções de membro do Conselho de Administração, 

durante o exercício de 2016.  

 

8. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários 
órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da entidade, incluindo informação sobre delegações de 
competências, em particular no que se refere à delegação da administração quotidiana da entidade. 

 

 

 

 

 

 
A gestão corrente da sociedade foi atribuída a uma Comissão Executiva, com as competências evidenciadas 

no ponto V. B.1 que antecede. Os membros da Comissão Executiva tinham à data de 31 de dezembro de 

2016, os seguintes pelouros: 

 

João Nuno de Carvalho Mendes 

� Coordenação geral do Grupo AdP/Relacionamento com as empresas do Grupo 

� Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa 
� Recursos Humanos Corporativos 
� Comunicação e Imagem Corporativa 
� Auditoria Interna e Controlo de Risco 
� Secretário da Sociedade 

 

Carla da Conceição Afonso Correia 

 

� Serviços Jurídicos Corporativos 
� Reporte funcional dos Serviços Jurídicos da AdP Serviços 

 

Cláudio Miguel André de Sousa Jesus 

 

� Controlo de Investimentos 
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� Investigação e Desenvolvimento 
� Acompanhamento da área internacional 

 

José Manuel Leitão Sardinha 

 

� Acompanhamento da EPAL, S.A e Aguas de Vale do Tejo, S.A. (até 3 de abril de 2017, denominada 
Aguas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A) 

 

 

Juan Miguel Martin Iglesias 

 

� Direção Financeira Corporativa 

� Planeamento, Controlo de Gestão e Regulação 

� Reporte funcional da Direção de Contabilidade da AdP Serviços 

 
 

Descrição das funções das áreas funcionais 

 

A AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. dispõe de um conjunto de órgãos funcionais para apoio à gestão do 

Grupo e a cada uma das suas participadas, responsáveis pela definição e implementação das políticas, pela 

gestão dos recursos corporativos e pela avaliação e controlo das mesmas. 

 

• Finanças Corporativas  

É responsável por 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. 

• Planeamento, Controlo de Gestão e Regulação 

É responsável assegurar a prestação da correta informação de gestão aos órgãos decisores para a adequada 

tomada de decisão, assim como a implementação de medidas corretivas e coordenar a estratégia 

regulatória, incluindo em matéria tarifária, e assegurar o relacionamento com a Entidade Reguladora, 

identificando os elementos chave para a minimização do risco regulatório e dos respetivos impactos na 

esfera patrimonial do grupo AdP”. 

• Recursos Humanos Corporativos 

É responsável pela 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 caraterização 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 Corporativas 

É responsável pela definição da estratégia e da política de comunicação e imagem do Grupo e presta 

assessoria direta ao Conselho de Administração nestas matérias. 

Investigação e Desenvolvimento 

Tem por missão apoiar a inovação em áreas de conhecimento relevantes para o Grupo, desenvolver e 

coordenar e promover projetos de investigação e desenvolvimento com entidades externas nacionais e 

internacionais. 

• Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa 
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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 são as resultantes do disposto no artº.446-B do Código 

das Sociedades Comerciais e sgts., 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. 

 

 

Delegação de competências dos membros de administração, no que concerne a aprovação de 

despesas: 

 

Sem prejuízo da distribuição de Pelouros entre os membros da Comissão Executiva vigora a seguinte 

delegação de competências para aprovação de despesas: (a) Em qualquer Administrador, os poderes para 

adquirir bens móveis, contratar serviços ou efetuar outras despesas necessárias ao normal funcionamento 

da sociedade, previstas no orçamento anual, cujo valor não ultrapasse os 25.000 euros (vinte e cinco mil 

euros); (b) Em quaisquer dois Administradores, os poderes para, em caso de urgência, adquirir bens móveis, 

contratar serviços ou efetuar outras despesas necessárias ao normal funcionamento da sociedade, 

previstas no orçamento anual, cujo valor não ultrapasse os 125.000 euros (cento e vinte e cinco mil euros), 

sem prejuízo de ratificação das decisões em posterior reunião do órgão de administração. 

 

 

Está excluída da delegação de competências que antecede: 

 

� a aprovação de despesas continuadas, ou que resultem de fracionamento de faturas emitidas pelo 

mesmo fornecedor, no âmbito do mesmo contrato ou relacionado; 

� a aprovação de despesas relacionadas com atribuição de patrocínios, deslocações ao estrangeiro, 

viaturas, formação, quotizações e outras matérias que estejam ou venham a estar especialmente 

regulamentadas, devendo estas ser submetidas sempre a decisão colegial; 

� a aprovação de despesas de administrador, pelo próprio.  

 

9.Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do 
Conselho de Administração Executivo4, indicando designadamente: 

 

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas5; 

 

Mandato 2015-2017 (com inicio em 16 de junho de 2015 e termo a 31 de maio de 2016) 

Em 2016, o Conselho de Administração reuniu 3 (três) vezes e a Comissão Executiva reuniu 19 (dezanove) 

vezes. Nenhum dos seus membros faltou injustificadamente. 

 

                                                           

4 Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado. 

5 A informação poderá ser apresentada sob a forma de um quadro. 
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Gestor Nº Reuniões CE 
nas quais esteve 

ausente 

Nº Reuniões CA 
nas quais esteve 

ausente 

Justificada 
(Sim/Não) 

Grau de 
assiduidade CE 

Grau de 
assiduidade CA 

Afonso Lobato de Faria Salvo razões de imperiosa urgência, a Comissão Executiva 
e o Conselho de Administração não reúne sem a 

presença do seu Presidente. A assiduidade foi de 100% 

 
100% 

 
100% 

Cláudio Miguel André de Sousa 
Jesus 

4 1 Sim 
 

84 75 

Gonçalo Martins Barata 1 0 Sim 96 100 

José Manuel Leitão Sardinha 1 0 Sim 96 100 

Manuel Fernandes Thomaz 0 0 Sim 100 100 

 

Mandato 2016-2018 (com inicio em 1 de junho de 2016 e termo previsto a 31 de dezembro de 2018) 

Em 2016, o Conselho de Administração reuniu 5 (cinco) vezes e a Comissão Executiva reuniu 25 (vinte e 

cinco) vezes. Nenhum dos seus membros faltou injustificadamente. 

 
Gestor Nº Reuniões CE 

nas quais esteve 
ausente 

Nº Reuniões CA 
nas quais esteve 

ausente 

Justificada 
(Sim/Não) 

Grau de 
assiduidade CE 

Grau de 
assiduidade CA 

João Nuno de Carvalho Mendes Salvo razões de imperiosa urgência, a Comissão Executiva 
e o Conselho de Administração não reúne sem a 

presença do seu Presidente. A assiduidade foi de 100% 

 
100% 

 
100% 

Carla da Conceição Afonso 
Correia 

2 0 S 92% 100% 

Cláudio Miguel André de Sousa 
Jesus 

2 0 S 92% 100% 

José Manuel Leitão Sardinha 0 0 S 100% 100% 

Juan Miguel Martín Iglesias 1 0 S 96% 100% 

 

 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do grupo, e outras atividades 
relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício, apresentados segundo o 
formato seguinte: 

 
Mandato 2015-2017 (com inicio em 16 de junho de 2015 e termo a 30 de maio de 2016) 

 
 

Membro do Órgão de Administração 

Acumulação de Funções 

 
Entidade 

 
Função Regime 

Afonso José Marçal Grilo Lobato de Faria 
Presidente do Conselho de Administração da AdP - Águas 
de Portugal, SGPS, S.A. e Presidente do Conselho de 
Administração da AdP - Águas de Portugal Internacional, 
S.A. 

Público 

Manuel Maria Pereira Fernandes Thomaz Vice-Presidente do Conselho de Administração da AdP - 
Águas de Portugal, SGPS, S.A., Presidente da Aguas do 
Norte, S.A e Presidente do Conselho de Administração da 
AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A. Público 

Cláudio Miguel André de Sousa Jesus Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de 
Portugal, SGPS, S.A., Vogal do Conselho de 
Administração da AdP Internacional, S.A. e Presidente do 
Conselho de Administração da Aguas do Centro Litoral, 
S.A. Público 

Gonçalo Ayala Martins Barata Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de 
Portugal, SGPS, S.A., Presidente do Conselho de 
Administração da AdP Serviços, S.A., Vogal do Conselho 
de Administração da Aguas do Centro Litoral, S.A  Público 
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José Manuel Leitão Sardinha Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de 
Portugal, SGPS, S.A., Presidente do Conselho de 
Administração da EPAL, S.A. e Presidente do Conselho 
de Administração da Aguas de Lisboa e Vale do Tejo, 
S.A.. Prof. Assistente Universidade Nova de Lisboa e FCT 

Público 

 

 

Mandato 2016-2018 (com inicio em 1 de junho de 2016 e termo previsto a 31 de dezembro de 2018) 

 

Membro do Órgão de Administração 

Acumulação de Funções 

 
Entidade 

 
Função Regime 

João Nuno de Carvalho Mendes 
Presidente do Conselho de Administração da AdP - Águas 
de Portugal, SGPS, S.A. e Presidente do Conselho de 
Administração da AdP - Águas de Portugal, Serviços 
Ambientais, S.A., Membro da Comissão Executiva do 
Grupo de Trabalho Interministerial «Estrutura de Missão 
para a Capitalização de Empresas» 

Público 

Carla da Conceição Afonso Correia Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de 
Portugal, Serviços Ambientais, S.A. Público 

Cláudio Miguel André de Sousa Jesus Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de 
Portugal, SGPS, S.A., Presidente do Conselho de 
Administração da AdP Internacional, S.A.  Público 

José Manuel Leitão Sardinha Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de 
Portugal, SGPS, S.A., Presidente do Conselho de 
Administração da EPAL, S.A. e Presidente do Conselho de 
Administração da Aguas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.. 
Prof. Assistente Universidade Nova de Lisboa e FCT e 
Coordenador do Conselho Regional Sul da Ordem dos 
Engenheiros Público 

Juan Miguel Martin Iglésias Vogal do Conselho de Administração da AdP - Águas de 
Portugal, Serviços Ambientais, S.A. 

Público 

 

 

b)Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos 
e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos; 

 

Os Administradores com funções executivas são anualmente avaliados pelos acionistas, em sede de 

Assembleia Geral, aferindo-se o cumprimento das orientações estratégicas e objetivos de gestão fixados, 

com recurso às metas anuais quantificáveis constantes nos contratos de gestão celebrados com os 

gestores.  

 

Anualmente, é ainda emitido pelo administrador não executivo um relatório de desempenho dos 

administradores executivos, nos termos do qual se avalia o cumprimento das orientações transmitidas e 

prestação periódica de informação técnica e financeira ao membro não executivo e acionistas seus 

representados, e nos resultados obtidos.  
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c)Comissões6 existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação das comissões, 
composição de cada uma delas assim como as suas competências e síntese das atividades desenvolvidas no 
exercício dessas competências. 

 

O Conselho de Administração delegou, quer para o mandato 2015/2017, quer para o mandato 2016/2018, 

a gestão corrente da sociedade numa Comissão Executiva, composta por 5 (cinco) dos seus membros. Em 

ambos os mandatos, as competências da Comissão Executivas são as seguintes: 

 

�Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos relativos ao objeto social que não caibam na 

competência atribuída pelos estatutos a outros órgãos da Sociedade; 

�Representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, transigir ou 

confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem; 

�Gestão corrente da Sociedade, designadamente, gestão de recursos humanos, aquisição e prestação de 

serviços, contratação e aplicação de recursos financeiros; 

�Desenvolvimento de atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos prosseguidos nos documentos 

de orientação estratégica e da execução dos orçamentos e planos anuais de atividade; 

�Autorização de investimentos e despesas previstas no Orçamento aprovado pelo Conselho de 

Administração, bem como dos que não orçamentados envolvam montantes inferiores a cinco milhões de 

euros ou não ultrapassem em 5% a respetiva dotação anual; 

�Concretizar as tomadas de participação em sociedades ou a sua alienação, bem como aprovar as 

alterações de capital e financiamento a participadas nos limites fixados na alínea anterior; 

�Designar representantes da Sociedade nos órgãos sociais das participadas e constituir mandatários, com 

os poderes que julgar convenientes; 

�Criação das necessárias condições de operacionalidade e dinamização que permitam à própria Comissão 

Executiva dar cabal satisfação aos objetivos que a Sociedade se propõe alcançar; 

�Abrir e movimentar contas, tanto a débito como a crédito, em quaisquer instituições de crédito; 

�Celebrar quaisquer contratos necessários ao desenvolvimento do objeto social. 

 

Das principais atividades desenvolvidas em 2016 (traços gerais) 

 

No 1º semestre de 2016, o Conselho de Administração prosseguiu a missão que lhe havia sido determinada, 
no sentido de consolidação do processo de reorganização territorial do Grupo AdP, desenvolvimento dos 
estudos para as «baixas», desenvolvimento de estudos para a Eficiência Energética do grupo AdP, do 
tratamento e destino final das Lamas do Grupo AdP e dos efluentes pecuários. 

 

No 2º semestre de 2016, o Conselho de Administração prosseguiu – de acordo com as orientações que lhe 
foram sendo transmitidas pela tutela setorial e financeira (pese embora não fixadas formalmente) entre 
outras, com as seguintes principais atividades: 

 

�desenvolvimento e estabilização da organização regional e empresarial do Grupo, num trabalho efetuado 

em articulação com os parceiros municípios e seguindo os princípios que fundam o Grupo, 

designadamente: Contenção tarifária, Solidariedade, Equidade e Eficiência. 

 

                                                           

6 Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão. 
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�desenvolvimento dos estudos tendentes à concretização dos processos de destaque da ex-Águas do 

Douro e Paiva, ex-Simdouro, ex-Aguas do Oeste (saneamento), ex-Sanest e ex-Simtejo, por via da Cisão da 

Águas do Norte, S.A. e Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. 

 

�desenvolvimento de estudos tendentes à constituição de parcerias públicas para a gestão de serviços de 

abastecimento de água e o saneamento de águas residuais urbanas.  

 

�a consolidação da atividade do Grupo em “Baixa”,  no conjunto das regiões de Lisboa, de Aveiro e do 

Noroeste, com um crescimento global de 7% dos volumes faturados e servindo 580.000 clientes finais.  

 

�definição da Estratégia de Alterações Climáticas do Grupo AdP, a qual toma em consideração o historial 

de eventos extremos climatéricos que vivemos os e cenários técnicos futuros. 

 

C.Fiscalização 

1.Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição, consoante 
aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão 
para as Matérias Financeiras, ao longo do ano em referência, com indicação do número estatutário mínimo 
e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos e suplentes, data da 
primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de 
mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que 
entrou). Informação a apresentar segundo o formato seguinte: 

 

A estrutura de fiscalização da sociedade está assente num Conselho Fiscal e no Revisor Oficial de Contas, 

que não integra o Conselho Fiscal. Nos termos estatutários, o Conselho Fiscal é composto por três membros 

efetivos e um suplente, e é eleito em Assembleia Geral, por períodos de três anos, podendo ser reeleito 

por uma ou mais vezes.  

 

Na presente data, o mandato do Conselho Fiscal não é coincidente com o mandato do órgão de 

administração. Em 16 de junho de 2015 foi eleito o Conselho Fiscal da sociedade, para o mandato 

2015/2017, com a composição que de seguida se enuncia e que se mantém na presente data: 

 

 

Mandato 2015/2017 (com inicio a 16 de junho de 2015 e termo previsto em 31 de dezembro de 2017) 

 

 

Mandato 

Cargo Nome 

Designação  
Estatuto Remuneratório 

Mensal Fixado (€) 
 

 
(Início-Fim) 

 
Forma (1) Data 

2015-2017 Presidente 
Carla Maria 
Ribeiro (2) AG 16/06/2015 1602,37 

2015-2017 Vogal Ana Luisa Gomes AG 16/06/2015 1201,78 

2015-2017 Vogal Mário Carrega AG 16/06/2015 1201,78 

Número estatutário mínimo e máximo de membros – [número mínimo] / [número máximo] 

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) 

(2) O pagamento do vencimento encontra-se suspenso desde 01-12-2015 
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2.Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho 
Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras que se considerem independentes, nos 
termos do n.º 5 do artigo 414.º, do CSC. 

 

Consideram-se independentes, para efeitos do artº 414º nº 5 do Código das Sociedades Comerciais, todos 

os membros do Conselho Fiscal, na sua atual composição (Dra. Carla Ribeiro – Presidente, Dr. Mário Carrega 

e Dra. Ana Luísa Gomes – Vogais).  

 

Não existe no atual modelo de governação da AdP SGPS uma Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de 

Supervisão ou Comissão para as Matérias Financeiras. 

 

 

3.Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho Fiscal, da 
Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras e 
outros. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 
5 anos. 

 

Presidente – Carla Maria Lamego Ribeiro 

Data de nascimento: 15 de Agosto de 1972 

Habilitações Académicas  

• Pós-Graduada em Estudos Europeus pela Faculdade de Direito de Lisboa (1999) 

• Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de 

Lisboa (1994) 

Atividade Profissional 

• Presidente do Conselho Fiscal da Águas de Portugal, SGPS;  

• Vogal da Direção Executiva do Fundo de Apoio Municipal (Dezembro 2014); 

• Vogal não Executiva do Conselho de Administração da Fundação para as Comunicações Móveis 

(Dezembro 2013); 

• Adjunta do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento (2010-2011; 2013-2014); 

• Adjunta do Secretário de Estado do Orçamento (2011-2013); 

• Inspetora de Finanças Superior, Inspeção-Geral de Finanças (2007-2010); 

• Chefe de Divisão de Auditoria, Direção-Geral do Orçamento (2002-2007); 

• Técnica Superior da Direção Geral do Orçamento (1996-2002); 

• Técnica Superior da Direção-Geral do Desenvolvimento Regional (1996) 

Outras Atividades Profissionais relevantes: 

• Designação como membro da Comissão de Reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, 

constituída por Despacho de 13 de Agosto de 2014, de Sua Exa. a Ministra de Estado e das 

Finanças; 

• Membro da Comissão de Recuperação Financeira Municipal; 

• Membro da Comissão para a extinção e regulamentação da Casa do Douro; 

• Participação nos trabalhos de negociação do PAEF celebrado entre o Estado Português e o FMI, 

CE e BCE e no posterior acompanhamento, incluindo a revisão de normativos legais no âmbito da 

gestão financeira e orçamental do Estado em colaboração direta com o FMI através de 

participação em diversas missões técnicas com destaque para as missões direcionadas ao setor 

da Saúde e da Administração Local e Administração Regional;  

• Representante do Ministério das Finanças no Conselho Nacional para a Economia Social presidido 

pelo Sr. Primeiro-Ministro, por nomeação em Novembro de 2010; 

• Integração no Grupo de Trabalho para a Monitorização e Acompanhamento da Execução 

Orçamental  por nomeação de Sua Exa. o Ministro de Estado e das Finanças (Janeiro de 2011); 
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• Representante do Ministério das Finanças no acompanhamento do Protocolo celebrado com a 

APIFARMA (2011).  

 
Vogal – Mário José Alveirinho Carrega 

Nasceu em 18 de agosto de 1966. 

Habilitações Académicas 

• Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG/UTL).  

Atividade Profissional 

• Desde outubro de 2013, chefe de divisão da Divisão de Análise e Administração incorporada na 

Direção de Serviços de Participações do Estado da Direção-Geral do Tesouro e Finanças.  

• De maio de 1993 a setembro de 2013, quadro superior na Direção-Geral do Tesouro e Finanças - 

Ministério das Finanças a desempenhar funções na área de assessoria no âmbito do Setor 

Empresarial do Estado. 

• De outubro de 1992 a maio de 1993, quadro superior no Tribunal de Contas. 

• De setembro de 1990 a fevereiro de 1992, Auditor da Price Waterhouse. 

• De março de 1992 a outubro de 1992, quadro superior no Gabinete de Organização Informática 

da Direção-Geral do Tesouro - Ministério das Finanças. Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-

Geral Transtejo – Transportes Tejo, S.A. (Triénio 2002-2004) 

• Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Hospital de Santa Marta, S.A. (triénio 2002-2004).   

• Secretário da Mesa da Assembleia-Geral PME - Investimentos - Sociedade de Investimento, S.A. 

(triénio 2004-2006). 

• Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados 

Abastecedores, S.A. (triénio 2005-2007).   

• Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Hospital de Santa Marta, S.A. (triénio 2005-2007).  

• Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Museu do Douro (triénio 2006-2008).   

• Presidente da Mesa da Assembleia-Geral de Participantes Fundo para Investidores Qualificados 

API Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. (2006 Até à fusão)     

• Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da PME - Investimentos - Sociedade de 

Investimento, S.A. (triénio 2007-2009). 

• Vogal do Conselho Fiscal da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. (triénio 2006-2008).   

• Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados 

Abastecedores, S.A. (triénio 2008-2010).   

• Suplente do Conselho Fiscal da APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A. (triénio 2008-2010).   

• Vogal do Conselho Fiscal da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A. (triénio 2009-2011).   

• Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Museu do Douro, S.A. (triénio 2009-2011). 

• Formador da DGTF na área do SEE no âmbito de cooperação internacional. 

• Representante da DGTF no "Working Party on State Ownership and Privatisation Practices" na 

OCDE. 

• Vogal do Conselho Fiscal da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.  

 

 

 
Vogal – Ana Luísa Videira Gomes 

Nasceu em 19 de setembro de 1968.  

Habilitações Académicas 

• Mestrado (MBA) com Especialização em Finanças (período curricular) pela Universidade Católica 

Portuguesa de Lisboa, 1996.  



AdP-Águas de Portugal, SGPS, S.A. 

29/73 

• Licenciatura em Administração e Direção de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa de 

Lisboa, 1991.  

Atividade Profissional  

• Adjunta da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza do 

XXI Governo Constitucional, 2016. 

• Técnica da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças a desempenhar funções na Direção de 

Serviços das Participações do Estado de 2011 a 2015. 

• Técnica da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças a desempenhar funções na Direção de 

Serviços das Participações do Estado desde 2011. 

• Adjunta do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças do XVIII Governo Constitucional, 2011. 

• Técnica da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, tendo desempenhado funções na Divisão de 

Cadastro e Inventário, em 2010. 

• Técnica do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, tendo desempenhado funções 

no Núcleo de Gestão Financeira, novembro de 2008 a dezembro 2009. 

• Técnica da Direção-Geral do Orçamento, tendo desempenhado funções na Direção de Serviços de 

Análise e Finanças Públicas, setembro de 2007 a outubro 2008. 

• Técnica da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, tendo desempenhado funções no Gabinete 

de Gestão de Tesouraria, 1999-2007. 

• Técnica do Instituto de Gestão do Crédito Público, integrada no Núcleo de Emissões e Mercado, 

1996-1999. 

• Técnica da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, tendo desempenhado funções na Divisão da 

Dívida externa Direta, 1991-1996.  

• Vogal do Conselho Fiscal da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A 

 

 

4.Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de 
Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, indicando designadamente, consoante aplicável: 

 

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada membro, apresentados 
segundo o formato seguinte: 

 

N.º Reuniões Local de realização Intervenientes na reunião 
Ausências dos membros do 

Órgão de Fiscalização 

Ata 1/2016 de 
24 de fevereiro 

de 2016 
Sede da sociedade 

Todos os membros do 
Conselho Fiscal e o ROC, Dr. 

Alves da Cunha 
n/aplicável 

Ata 2/2016 de 
13 de maio de 

2016 
Sede da sociedade 

Todos os membros do 
Conselho Fiscal, o Revisor 

Oficial de Contas Dr. Alves da 
Cunha, Dr. Pedro Paiva e 

Auditor Externo 
(Ernst&Young, representada 

por Dr. Rui Martins) 

n/aplicável 
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Ata 3/2016 de 
24 de maio de 

2016 
Sede da sociedade 

Todos os membros do 
Conselho Fiscal  

 

n/aplicável 

Ata 4/2016 de 
30 de maio de 

2016 
Sede da sociedade 

Todos os membros do 
Conselho Fiscal e o Auditor 

Externo (EY representada por 
Dr. Rui Vieira e Dr.Pedro 

Borges) 

n/aplicável 

Ata 5/2016 de 
12 de 

setembro de 
2016 

Sede da sociedade 

Todos os membros do 
Conselho Fiscal, o Revisor 

Oficial de Contas Dr. Alves da 
Cunha, Dr. Pedro Paiva e 

Auditor Externo 
(Ernst&Young, representada 

por Dr. Rui Vieira e Pedro 
Borges) e Diretor de Auditoria 
Interna e Controlo de Risco da 

AdP SGPS (Dr. Jorge Miguel) 

n/aplicável 

Ata 6/2016 de 
27 de outubro 

de 2016 
Sede da sociedade 

Todos os membros do 
Conselho Fiscal, excepto a 

Vogal Dra. Ana Luisa Gomes. 
Esteve igualmente presente o 

Vogal do Conselho de 
Administração, com o pelouro 
financeiro, Dr. Miguel Martin  

 

1 (justificada) 

 

 

 

 

a)Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de contratação de 
serviços adicionais ao auditor externo; 

 

Para efeitos de contratação ao Auditor Externo da AdP SGPS, de serviços adicionais a serviços de auditoria, 

são observados – em cumprimento com a o disposto na Lei 140/2015 de 07 de setembro – os seguintes 

procedimentos e critérios: 

 

� É efetuada uma avaliação / monitorização por parte do Auditor Externo de todos os serviços 

prestados pela EY ou pela sua rede às empresas do Grupo AdP, sendo necessária a aprovação do 

Partner do Grupo para a realização de serviços adicionais; 

� O Auditor Externo comunica ao órgão de fiscalização da AdP SGPS (conselho fiscal) os serviços 

adicionais a serem prestados, para aprovação prévia daquele órgão. 

� O Auditor Externo comunica à CMVM (caso aplicável) o serviço prestado, dando-se conhecimento 

da avaliação efetuada pelo conselho fiscal. 

 

 

b)Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias Financeiras. 
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O órgão de fiscalização não desempenhou outras funções no Grupo AdP. Não existe Comissão para as 

Matérias Financeiras. 

 

D.Revisor Oficial de Contas (ROC) 

1.Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC), do ROC e 
respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação do número 
de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente junto da entidade e/ou grupo. Caso tenha ocorrido 
alteração de mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que 
saiu e o que entrou). 

 

A Revisão legal de Contas da sociedade é assegurada por Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC, nº 

74 da OROC e nº 2699 no registo de auditores da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A 

sociedade é representada por José Luis Areal Alves da Cunha, ROC nº 585 desde 28 de abril de 2014 

(mandato 2012/2014), data em que cessou funções o Dr. Assunção Dias, ROC nº 513.  

A sociedade de Revisão Legal de Contas foi reeleita em 16 de Junho de 2015, para o mandato vigente 

2015/2017, mantendo-se o Dr. José Luis Areal Alves da Cunha, como seu representante. 

A sociedade de Revisores Oficiais de Contas Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC exerce funções na 

AdP SGPS desde 2008. A sociedade prestou igualmente funções de Revisor Oficial de Contas, nas empresas 

participadas da AdP SGPSS, AgDA- Aguas Públicas do Alentejo e AdRA-Aguas da Região de Aveiro de 2009 

a 2013. Como atrás referido, foi promovida a substituição do seu representante, no exercício de 2014. 

 

Na presente data, não existe Revisor Oficial de Contas Suplente. 

 

 

2.Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta contas à 
entidade. 

 

Não é do conhecimento da sociedade, qualquer incumprimento ou limitação legal por parte da Sociedade 
de Revisores Oficiais de Contas (Alves da Cunha, A. Dias & Associados, nº 74 da OROC e nº 2699 no registo 
de auditores da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ou do seu representante, Dr. José 
Luis Areal Alves da Cunha (ROC nº 585), responsável pela certificação legal de Contas, relativa ao exercício 
de 2016. 

 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, em cumprimento do disposto no artº 62º- B do Estatutos da 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas informa anualmente o Conselho Fiscal, na pessoa do seu 
Presidente, do cumprimento dos sues deveres de independência, previstos no artº 68º A do Estatuto e que 
esses deveres são observados quer pela Sociedade, quer pelos seus sócios e demais colaboradores e da 
existência de uma sistema adequado de salvaguardas para fazer face a potenciais riscos para a sua 
independência .  

 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é eleita por períodos de três anos, podendo ser reeleita por 
uma ou mais vezes. Sem prejuízo do exposto, a substituição do seu representante deve ser promovida após 
sete anos de funções a contar da sua designação inicial, podendo vir a ser novamente designado depois de 
decorrido um período mínimo de dois anos (vd. Estatutos da OROC). 

 

O mandato atual da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é coincidente com o mandato do Conselho 
Fiscal. 
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3.Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções consecutivamente junto da 
entidade/grupo, bem como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços nesta entidade, 
incluindo o ano a que se refere o presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em 
referência, apresentados segundo os formatos seguintes: 

 

A Alves da Cunha, A. Dias & Associados é a Sociedade Revisora Oficial de Contas da AdP SGPS, desde 2008, 

data em que foi eleita em Assembleia Geral, para o mandato 2008/2010. Em 02 de maio de 2012, a 

sociedade foi eleita para o mandato 2012/2014 e em Assembleia Geral de acionistas, em 16 de junho de 

2015, sob proposta do Conselho Fiscal, foi reeleita para o mandato 2015/2017. Número de anos a prestar 

serviço ao Grupo AdP: 9 (nove) 

 

O representante da Sociedade Revisora Oficial de Contas é o Dr. José Luis Alves da Cunha. No mandato 

anterior (2012/2014) o Dr. José Luis Alves da Cunha assumiu funções em 28 de abril de 2014, tendo sido 

eleito para o mandato 2015/2017, em Assembleia Geral de 16 de junho de 2015. 

 

 

Mandato 

Cargo 

Identificação SROC / ROC Designação 
 

N.º de anos de 
funções 

exercidas no 
grupo 

N.º de anos 
de funções 

exercidas na 
entidade 

 
(Início-Fim) 

 
Nome 

N.º inscrição na 
OROC  

N.º registo na 
CMVM 

Forma (1) Data Contratada 

          

2015-2017 ROC  Alves da 
Cunha, A. 

Dias & 
Associados 

74 OROC 2699 AG  16/06/201
5 

22 960,00 9 9 

Legenda: (1) Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) 

Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC) 

 

 

Nome 

Remuneração Anual 2016 (€) 

Bruta (1) 

Redução 
Remuneratória (2) 

Reversão Remuneratória (3) Valor Final (4) = (1)-(2)+(3) 

 Alves da Cunha, A. Dias & Associados 

22 960,00 

 Não aplicável. A 
remuneração do 

ROC está indexada 
à do PCA 

Não aplicável 

22 960,00 

Total 22 960,00 

 Não aplicável. A 
remuneração do 

ROC está indexada 
à do PCA 

Não aplicável 

22 960,00 

 

 

 

4.Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e/ou prestados pelo ROC que representa a 
SROC, caso aplicável. 

A sociedade de Revisores Oficiais de Contas não presta outros serviços à sociedade AdP SGPS.  

O Revisor Oficial de Contas, que representa a Revisores Oficiais de Contas também não presta outros 

serviços à sociedade. 
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E.Auditor Externo 

1.Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no cumprimento dessas 
funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM, assim como a indicação do número de anos em 
que o auditor externo e o respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções exercem 
funções consecutivamente junto da entidade e/ou do grupo, bem assim como a remuneração relativa ao ano 
em referência, apresentados segundo o formato seguinte: 

 

 

 

Identificação do Auditor Externo (SROC/ROC) Contratação Remuneração Anual 2016 (€) 

Nome  Nº de inscrição na OROC 
Nº Registo na 

CMVM 
Data Período Valor da 

Prestação de 
Serviços (1) 

Redução 
Remuneratória (2) 

Reversão 
Remuneratória 

(3) 

Valor Final 
(4) = (1)-
(2)+(3) 

Ernst & Young 178   9011  2009 
2009-2011; 2012-2014; 
2015; 2016-2017 49 334,00 

Não aplicável Não aplicável 
49 334,00 

    Total 49 334,00 
Não aplicável Não aplicável 

49 334,00 

 

(2) não aplicabilidade da redução remuneração atento o disposto no artigo 35.º da Lei do OE 2016 e não sendo o contrato abrangido pelas exceções 

previstas no mesmo artigo (“Os valores pagos por contratos de aquisição de serviços que, em 2016, venham a renovar -se ou a celebrar -se com idêntico 

objeto e ou contraparte de contrato vigente em 2015 não podem ultrapassar os valores pagos em 2015”) 

 

2.Explicitação7 da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio ROC que o 
representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do órgão responsável pela avaliação do 
auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é feita. 

 

Em observância com as melhores práticas de gestão, a AdP SGPS promove a escolha do Auditor Externo 

através de consulta ao mercado, sendo o Auditor Externo contratado, preferencialmente, por período 

correspondente ao mandato dos órgãos sociais da sociedade (três anos). O contrato pode ser renovado 

por uma ou mais vezes. Sem prejuízo do exposto, a substituição do sócio ROC que representa o Auditor 

Externo, deve ser promovida após sete anos de funções, podendo vir a ser novamente designado depois 

de decorrido um período mínimo de dois anos (vd. Estatutos da OROC).  

 

A contratação da sociedade de Auditoria Externa está sujeita a procedimento de consulta, devidamente 

fundamentado - atenta a complexidade e dimensão da sociedade, considerando a sua natureza de 

sociedade gestora de participações sociais - ficando a contratação sujeita a parecer favorável do órgão de 

fiscalização - Conselho Fiscal - da sociedade.  

 

Em julho de 2016, a AdP SGPS celebrou com a Ernst & Young o contrato de «Aquisição de Serviços de 

Auditoria às Demonstrações Financeiras Consolidadas», por um período de 2 (dois) anos.  

 

Esta contratação foi objeto de parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal:  

 

«… Considerando que: 

                                                           
7 Acompanhada de menção à legislação aplicável. 
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1. A adjudicação dos trabalhos de auditoria à Ernst & Young Audit & Associados ,SROC -S.A. respeita as regras 

relativas à rotatividade dos auditores, em concreto o n.º 2 e n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 140/2015, de 

7 de setembro; 

2. É reconhecida a capacidade técnica do adjudicatário assim com a sua experiência e conhecimento no sector 

onde exercerá funções; 

3. Foi apresentada, nos termos do artigo 63.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, a declaração 

de independência por parte da EY, na qual se confirma a independência em relação à AdP, S.G.P.S. nos 

termos do artigo 71.º da mesma Lei e capitulo 4.º do Código de Ética dos Revisores Oficiais de Contas e se 

presta declaração sobre a inexistência de ameaças a essa independência; 

4. Foi confirmada, à data, a inexistência de prestação de serviços distintos de auditoria junto das empresas 

identificadas no Anexo I do Caderno de Encargos adicionais aos que foram devidamente comunicados a este 

Conselho Fiscal por carta de 15 de junho de 2016;  

5. Da lista de serviços distintos de auditoria, constam serviços enquadráveis no n.º 8 do artigo 77.º da Lei n.º 

140/2015 de 7 de setembro, mas que a sua prestação ocorreu no período transitório da mesma Lei; 

6. Foi confirmado, à data, o não exercício de funções distintas dos serviços de auditoria agora a contratualizar 

nas empresas identificadas no Anexo I do Caderno de Encargos, designadamente funções de ROC ou fiscal 

único incluindo a participada EPAL; 

7. O âmbito dos trabalhos a realizar pelo adjudicatário, descrito na cláusula 4.ª do Caderno de Encargo respeita 

o estipulado no artigo 5.º do Regulamento (UE) 537/2014, de 16 de Abril e n.º 8 do artigo 77.º da Lei n.º 

140/2015, de 7 de setembro; 

8.  Não existe na presente contratualização aplicabilidade no que respeita à definição de honorários o disposto 

nos n.os 3 a 5.º do artigo 77.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro.  

O Conselho Fiscal entende não existirem objeções à adjudicação dos serviços de Auditoria às Demonstrações 

Financeiras do Grupo AdP à SROC Ernst & Young Audit & Associados, SROC -S.A.» 

 
 

3.Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a entidade e/ou 
para entidades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos 
internos para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua 
contratação. 

 

  R.O.C. Auditoria 
Outros 

Serviços 
  

Ernst & Young 76 797 124 354 45 664 246 815 

 

 

O auditor externo da AdP SGPS, Ernst & Young, presta serviços de revisão oficial de contas em várias 
empresas do Grupo (AdP Serviços, AdP Energias, AdP Internacional, Aquasis, Águas da Região de Aveiro, 
Águas de Santo André, Águas Públicas do Alentejo e EPAL). É igualmente auditor externo da Águas do Norte, 
Águas do Centro Litoral, Águas de Lisboa e Vale do Tejo e Águas do Algarve. Presta outros serviços de 
revisão de orçamentos e projetos tarifários, de assessoria fiscal no Grupo – estes, contratados no período 
temporal transitório de aplicação da Lei 140/2015, de 7 de setembro - e formação. 
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4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e/ou por pessoas coletivas em relação 
de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede8 e 
discriminação da percentagem respeitante aos seguintes serviços, apresentada segundo o formato seguinte: 

 

valores em euros  R.O.C. Auditoria 
Outros 
Serviços 

TOTAL 

     

Ernst & Young – Faturados à SGPS - 49 334 15 964 65 298 

Ernst & Young – Faturados a outras empresas do grupo AdP 76 797 75 020 29 700 181 517 

 

Nota: deverá indicar-se o valor dos honorários envolvidos recebidos pelos trabalhos e a percentagem sobre os honorários totais faturados pela empresa 

à entidade/grupo. 

 

Remuneração paga à SROC (inclui contas individuais e consolidadas) Eur % 

Valor dos serviços de revisão de contas (e/ou auditoria externa) 
49 334 76% 

Valor dos serviços de consultoria fiscal 15 964 24% 

Valor de outros servições que não os das alíneas anteriores - - 

Total 65 298 100% 

Por entidades de integram o grupo (inclui contas individuais e consolidadas) Eur % 

Valor dos serviços de revisão de contas (e/ou auditoria externa)  151 817    84% 

Valor dos serviços de consultoria fiscal  -      
 

Valor de outros servições que não os das alíneas anteriores  29 700    16% 

Total  181 517    100% 

 

 

VI.Organização Interna 

 

A.Estatutos e Comunicações 

1.Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da entidade. 

Os estatutos da sociedade são alterados mediante deliberação dos acionistas em sede de Assembleia Geral 

e sujeito ao competente registo comercial. A publicitação das alterações estatutárias é efetuada no site da 

empresa www.adp.pt. 

 

2.Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade. 

O grupo AdP dispõe de 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. 

 

                                                           

8 Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da alínea p) do artigo 2.º do Regime 

Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pelo artigo 2.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
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No Plano de Gestão de Risco Corrupção e Infrações Conexas da AdP SGPS encontram-se descritos os meios 

de comunicação de eventuais irregularidades ocorridas na sociedade, tendo o grupo AdP definido dois 

canais de comunicação consoante sejam colaboradores ou entidades externas: 

• Colaboradores: Devem utilizar o endereço de correio eletrónico eticaadp@adp.pt referente à Comissão 

de Ética do grupo AdP; 

• Entidades Externas: Devem utilizar o endereço de correio eletrónico eticaadp@adp.pt referente à 

Comissão de Ética do grupo AdP ou a via postal (carta) enviando a correspondência para Comissão de Ética 

do grupo AdP, Rua Visconde Seabra nº 3, 1700-421 Lisboa. 

Sem prejuízo da comunicação de irregularidades/denúncias para a Comissão de Ética do grupo AdP, 

qualquer colaborador ou entidade externa pode também efetuar a sua comunicação ao CA da empresa 

visada, devendo esta dar conhecimento à Comissão de Ética através do endereço de correio eletrónico 

eticaadp@adp.pt ou remeter via postal para a morada atrás indicada. 

 

3.Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação 
e prevenção de fraude organizacional.  

Dando cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de julho de 2009, a 

AdP SGPS possui um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas onde se identificam as 

áreas mais críticas quanto à ocorrência de potenciais atos de fraude ou corrupção, bem como os principais 

riscos daí decorrentes, os controlos instituídos que visam a sua mitigação e a sua probabilidade de 

ocorrência.  

 

Dando cumprimento ao previsto nos n.º1 e n.º 2 do artigo n.º46 do Decreto-Lei (DL) n.º133/2013, de 3 de 

outubro, anualmente, é efetuada a avaliação do cumprimento dos Planos de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas das empresas do Grupo, elaborando a AdP SGPS o relatório anual com as 

respetivas conclusões, o qual remete ao Conselho de Prevenção da Corrupção, à Unidade Técnica (UTAM) 

e publicita no seu sítio de internet www.adp.pt (Grupo AdP\Governo da sociedade). 

 

Por forma a dar cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 7 de novembro 

de 2012, relativa à gestão de conflitos de interesses no setor público, as empresas do Grupo AdP 

implementaram Declarações de Conflito de Interesse, subscritas pelos Administradores e os colaboradores 

com funções em áreas potencialmente sujeitas à ocorrência de atos de corrupção.  

 

B.Controlo interno e gestão de riscos9 

1.Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a dimensão e 
complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os 
riscos relevantes para a entidade). 

O Grupo AdP, e em particular o seu Conselho de Administração da AdP SGPS, dedica grande atenção aos 

riscos inerentes à sua atividade, a qual é alcançada através da monitorização periódica dos principais riscos, 

que resultam da sua operação diária e da melhoria no sistema de controlo interno existente.  

 

                                                           

9 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código que satisfaça(m) o 
requerido. Tal formato de prestação da informação implica que o texto seja acompanhado das adequadas 
referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das 
alíneas. 



AdP-Águas de Portugal, SGPS, S.A. 

37/73 

O processo de gestão do risco empresarial no Grupo, possibilita uma avaliação integrada do risco, 

permitindo criar uma linguagem comum na definição e conceito de cada risco, a par do alinhamento dos 

objetivos com os riscos e respetivos controlos em vigor na empresa, por forma a reduzir o risco de perda 

dos seus investimentos e ativos, e ajudar a garantir a fiabilidade das demonstrações financeiras e a 

conformidade com as leis e regulamentação. 

 

De modo a assegurar a eficácia e eficiência dos processos que garantem o atingimento dos objetivos, as 

empresas do Grupo AdP, possuem sistemas de controlo interno, que visam garantir um nível de confiança 

razoável nos mecanismos de controlo implementados. Estes compreendem um conjunto de ações que, em 

conjunto ou individualmente, garantem que os processos desenvolvidos pelas empresas asseguram o 

cumprimento das metas definidas e a realização da sua missão. 

 

É objetivo do Grupo AdP convergir os sistemas de controlo interno existentes para um modelo uniforme, 

que sistematize as normas e princípios gerais a obedecer, bem como as regras e os critérios para a sua 

monitorização e avaliação. 

 

A adequabilidade dos sistemas de controlo interno nas empresas encontra-se alinhada com o modelo de 

gestão do risco existente, sendo ajustada sempre que, através da avaliação de risco, sejam identificados 

riscos enquadráveis num patamar considerado não aceitável, ou detetadas insuficiências ou falhas na 

análise dos controlos que lhe está subjacente. 

 

No modelo de gestão do risco empresarial implementado no Grupo AdP, 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 em 

baixo: 

 

 

2.Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação 
de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade 
desenvolvida. 

A Auditoria Interna e Controlo de Risco (AICR) é a Direção da AdP SGPS que tem por missão a identificação 

dos riscos inerentes aos negócios do grupo AdP, a caraterização dos elementos-chave de controlo 

necessários para minimizar ou eliminar o seu impacto, a execução de testes de conformidade para avaliar 

os resultados e a realização de auditorias internas às empresas participadas em posição maioritária. 
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3.Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da entidade, este deve incluir a definição 
de níveis de risco considerados aceitáveis e identificar as principais medidas adotadas. 

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, em conformidade com 

a seguinte matriz. 

 

 

A avaliação dos riscos na perspetiva do impacto contempla as seguintes dimensões de análise:  

• 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). 

 

Sempre que a avaliação de um risco se enquadre num patamar tolerável ou não aceitável, são elaborados 

e adotados Planos de Tratamento do Risco, como medida que visa a sua mitigação.  

Na sequência das avaliações do risco efetuadas pela empresa do Grupo AdP no final de 2016, serão por 

estas identificadas, as ações corretivas a incorporar através dos Planos de Tratamento do Risco, os quais 

serão monitorizados periodicamente, de forma a acompanhar a sua implementação, o impacto na 

mitigação dos riscos identificados e aferir o respetivo nível de controlo. 
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4.Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou 
funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade. 

A AICR, enquanto elemento supervisor no processo de avaliação de risco e da eficácia e eficiência dos 

sistemas de controlo interno da empresa, reporta diretamente ao Conselho de Administração da AdP SGPS, 

nomeadamente ao Presidente do Conselho de Administração, encontrando-se dotada de um adequado 

grau de autonomia na realização dos trabalhos, otimizando os recursos disponíveis e evitando a duplicação 

de estruturas. 

 

 

5.Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 

. A abordagem dos riscos é assegurada pelas estruturas existentes de acompanhamento e controlo da 

atividade, as quais têm como responsabilidade identificar e gerir os principais riscos, e periodicamente 

apreciada pelo Conselho de Administração da AdP SGPS. 

O Conselho de Administração instituiu ações de monitorização periódicas sobre os principais riscos 

identificados, de forma a acompanhar a sua evolução e aferir o nível de controlo, estando as mesmas a ser 

realizadas conforme previsto. 

Para além da AICR, outras áreas funcionais da AdP SGPS desenvolvem competências no controlo de risco, 

designadamente o Secretário da Sociedade, a Direção Financeira e a Direção de Comunicação em áreas 

como a Legal, Financeira e Reputacional. 

 

 

6.Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a 
que a entidade se expõe no exercício da atividade. 

 

No contexto atual, decorrente da avaliação efetuada em 2016, os principais riscos a que o Grupo AdP se 

encontra exposto, são os seguintes: 

 

Infiltrações de saneamento em alta - Risco de infiltrações ao longo da cadeia de  saneamento "em alta", 

com consequente diminuição da capacidade de tratamento e perdas financeiras, decorrente de avarias e 

falhas não detetadas atempadamente, envelhecimento da infraestrutura e ausência de redes separativas. 

Tecnologias de informação - Risco de incapacidade ou dificuldade na resposta às necessidades do negócio, 

devido a inexistência ou desalinhamento do planeamento estratégico das Tecnologias de Informação 

(equipamentos, infraestruturas, software), face a estratégia da Organização. 

Gestão da dispersão geográfica  - Risco de incapacidade ou dificuldade na potencialização de ganhos de 

escala e na gestão dos recursos humanos, materiais e tecnológicos, devido a dispersão geográfica do 

negócio. 

Gestão de talentos - Risco de dificuldade na captação e retenção do capital humano necessário ao bom 

funcionamento e desenvolvimento da Organização, decorrente de: 

� um processo de recrutamento não direcionado para as necessidades da Organização; 

� uma ineficiente e inatempada avaliação de desempenho; 

� uma política de formação desalinhada com o incremento de competências; e 
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� uma ineficiente política de gestão de carreiras. 

                                                                                                                                                                                            

                                 

Perdas de abastecimento em baixa - Risco de perdas de recursos hídricos ao longo da cadeia de 

abastecimento "em baixa", com consequente diminuição da capacidade de abastecimento e perdas 

financeiras, decorrente de avarias e falhas não detetadas atempadamente ou envelhecimento da 

infraestrutura. 

 

7.Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de 
riscos. 

A definição do modelo de gestão do risco empresarial no Grupo AdP, contemplou a definição e aprovação 

de uma Matriz de Riscos aplicável ao universo das suas empresas, assente na metodologia COSO, na qual 

os riscos se encontram definidos e são revistos periodicamente, considerando a realidade operacional e 

empresarial existente.  

Anualmente, as empresas procedem à avaliação do seu risco, através da autoavaliação realizada pelas 

direções, aos riscos que lhe sejam aplicáveis, tendo por base uma análise do risco inerente e residual, 

atendendo ao sistema de controlo interno existente e à eficácia e eficiência dos controlos implementados. 

Quando, na avaliação de risco anual das empresas, são identificados riscos enquadrados num patamar 

acima do considerado aceitável para o Grupo AdP, é definido por risco um Plano de Tratamento, aprovado 

pela Administração, identificando-se para o efeito qual a(s) ação(ões) corretiva(s) a desenvolver, a 

estratégia de tratamento que esta(s) consubstancia(m) (evitar, aceitar, reduzir ou partilhar o risco), a 

periodicidade de tratamento associada, o responsável e respetivo plano de implementação. Consoante a 

duração do  período de tratamento definido, poderão ser definidas datas de monitorização e os respetivos 

responsáveis, sendo o impacto da ações desenvolvidas aferido na avaliação subsequente efetuada. 

 

8.Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade relativamente 
ao processo de divulgação de informação financeira. 

A adequabilidade e qualidade da informação financeira divulgada, a qual é processada em sistemas de 

informação, é garantida através dos controlos de IT implementados, da sua análise mensal por via da 

elaboração de relatórios de atividade onde se explicam e decompõem variações de saldos, das auditorias 

externas semestrais efetuadas às demonstrações financeiras e o acompanhamento trimestral que é 

prestado pelo Conselho Fiscal. 

 

C.Regulamentos e Códigos 

1.Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a entidade está 
legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior importância. Indicação do 
sítio da entidade onde estes elementos se encontram disponíveis para consulta. 

 

A AdP é uma empresa gestora de participações sociais, que reveste a forma de sociedade anónima, de 

capitais públicos, que se rege pelo regime jurídico do setor empresarial do Estado (RJSEE), tal como definido 

no Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, e subsidiariamente pelo Código das Sociedades Comerciais. 

 

Os regulamentos internos aprovados pelo Conselho de Administração, ou pela Comissão Executiva no 

âmbito das competências delegadas, estabelecem os princípios, regras e condutas a adotar no 
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desenvolvimento da atividade da AdP e das suas sociedades participadas, de forma a permitir uma 

uniformização e melhor racionalização de procedimentos, no estrito cumprimento da legislação em vigor 

e das orientações da tutela, destacando-se: 

 

i)Código de Conduta e Ética do Grupo AdP  

Reúne os valores e os princípios que alicerçam a cultura empresarial do Grupo, permitindo aperfeiçoar a 

consciência comum dos colaboradores e garantir a prática de condutas profissionais de elevado padrão 

moral, em complemento das disposições legais e regulamentares que devam observar. Aplica-se a todos 

os colaboradores do Grupo AdP, independentemente da empresa em que se encontrem e do seu vínculo 

laboral, bem como da posição hierárquica que ocupem. 

 

ii)Regulamento da Comissão de Ética 

Regulamenta a composição, competências e modo de funcionamento da Comissão de Ética, que visa 

garantir um sistema de controlo interno eficaz, com vista ao cumprimento do código de conduta e ética. 

 

iii)Plano de Gestão de Riscos e Corrupção e Infrações Conexas  

Tem como objetivo a identificação das principais áreas que potencialmente poderão ser sujeitas à 

ocorrência de atos de corrupção, bem como os principais riscos daí decorrentes, os controlos instituídos 

pela empresa visando a sua mitigação, probabilidade de ocorrência e a definição dos responsáveis pela 

implementação e gestão do plano. 

 

iv)Manual de Indicadores de Sustentabilidade  

Define uma metodologia de recolha de dados, de forma fidedigna e consistente, de todas as empresas do 

Grupo AdP no que diz respeito ao seu desempenho em matéria de sustentabilidade, dados esses que 

depois de compilados permitem monitorizar a implementação da Estratégia de Sustentabilidade e servem 

de base ao respetivo relatório. 

 

v)Procedimento de Acesso ao Edifício AdP e às Instalações   

Estabelece os procedimentos a respeitar no acesso ao edifício AdP. 

 

vi)Manual de Acolhimento 

Elemento facilitador do processo de acolhimento e integração de novos colaboradores na empresa e na 

equipa em que vai exercer a sua atividade. É entregue ao novo colaborador no dia em que inicia funções e 

inclui informações sobre a organização, atividades, políticas, estratégia e regras de funcionamento da 

empresa e do Grupo.  

 
vii)Manual de Políticas e Processos de Recursos Humanos 
Repositório das várias políticas e processos corporativos visando a facilidade na consulta dos vários 
documentos pelos colaboradores e a garantia do alinhamento das políticas locais das empresas com as 
orientações estratégicas do Grupo. 
 
viii)Manual de Avaliação de Desempenho 
Define os princípios, regras e procedimentos a observar no Grupo relativamente à condução dos processos 
de avaliação do desempenho dos colaboradores e de definição de objetivos partilhados e individuais. São 
igualmente definidas as responsabilidades dos vários participantes no processo. 
 
 
ix)Regulamento de Carreiras da UNA-PD 
Define conceitos e regras gerais que deverão determinar o enquadramento funcional dos colaboradores 
afetos à unidade de negócios bem como as regras e procedimentos a observar nos processos de mobilidade 
dentro de cada carreira e entre carreiras diferentes. 
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x)Regulamento de Valorização Profissional 
Um dos valores do Grupo AdP é o seu contributo para o desenvolvimento dos colaboradores através, 
nomeadamente, do incentivo à participação em programas de formação pós-graduada em Universidades 
ou Escolas Superiores, em domínios diretamente relacionados com a sua atividade e que contribuam 
inequivocamente para o aumento do seu capital intelectual. Este regulamento interno fixa os termos da 
comparticipação das empresas do Grupo nesta matéria. 
 
xi)Regulamento de Estágios 
O Grupo AdP, atento à importância da inserção na vida ativa de jovens qualificados, proporciona 
oportunidades de formação e desenvolvimento profissional em contexto real de trabalho, nas diversas 
unidades orgânicas das suas empresas. Este regulamento define as regras e procedimentos a observar no 
Grupo relativamente à integração de estagiários, definindo igualmente os processos de aprovação e 
avaliação a seguir e visando garantir que os estagiários realizem com sucesso os objetivos de aprendizagem 
definidos nos programas de estágio.  
 
xii)Regulamento de Alcoolémia 
Fixa os termos em que é efetuada a prevenção e controlo de consumo de bebidas alcoólicas na empresa 
procurando reduzir a zero as situações de risco motivadas pelo uso de bebidas alcoólicas nos locais de 
trabalho. 
 
xiii)Manual ‘tipo’ de Governo das Sociedades Participadas 
Define o modelo de governance das empresas gestoras dos sistemas multimunicipais.  
 
xiv)Regulamento de Atribuição e Utilização de Viaturas 
Define as regras e procedimentos a observar na aquisição, atribuição e utilização das viaturas de serviço da 
AdP SGPS aplicando-se igualmente às empresas por si maioritariamente participadas, direta ou 
indiretamente. Define-se, ainda, os mecanismos de controlo da frota automóvel, seus responsáveis e 
procedimentos operacionais/administrativos bem como a abrangência da aplicação da tributação fiscal 
sobre a utilização de viaturas. 
 
xv)Regulamento de Comunicações  
Define as regras e procedimentos a observar na atribuição e utilização dos meios móveis de comunicação 
da AdP SGPS aplicando-se igualmente às empresas por si maioritariamente participadas, direta ou 
indiretamente. Define ainda, os limites e mecanismos de controlo dos consumos bem como os seus 
responsáveis. 
 
xvi)Manual de Identidade Gráfica do Grupo AdP 
Reúne um conjunto de recomendações que visa garantir a coerência na utilização e aplicação da identidade 
corporativa da AdP por todas as empresas do Grupo, contribuindo para a criação de uma marca forte e 
reconhecida.  
 
xvii)Modelo de Relacionamento entre a Unidade de Negócio Serviços Partilhados – AdP Serviços - e as 
empresas do Grupo AdP 
 
O documento Níveis de Serviço Estabelecidos estabelece as regras que regulam a relação entre o Centro 
de Serviços Partilhados do Grupo Águas de Portugal e as restantes empresas do Grupo AdP. Neste 
documento encontram-se definidas as linhas de serviço e respetivos serviços disponibilizados pelas 
diferentes áreas do Centro de Serviços Partilhados, as responsabilidades das partes no desenvolvimento 
dos serviços, os níveis de serviço e as respetivas contrapartidas. 
 
xviii)Modelo de Regulação do Grupo AdP 
O modelo de regulação do Grupo AdP define o modo como as empresas que desenvolvem atividades 
reguladas devem pautar a sua atuação em matérias relacionadas com custo de capital, eficiência produtiva 
e eficiência de mercado, articulando com as disposições da ERSAR. 
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Os regulamentos externos (Código de Ética e Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas) estão 
disponíveis para consulta no site da empresa, podendo ser acedidos através do seguinte link: 
http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/governo-da-sociedade/regulamentos/?id=14\ 

 

2.Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple exigentes 
comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim 
como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e 
fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto 
dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da 
entidade, ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça 
alguma relação jurídica com a entidade (vide artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

 

A AdP SGPS tem um Código de Conduta e Ética, aprovado em 2009, de conhecimento de todos os 
colaboradores do Grupo. Está disponível para consulta no site da empresa, podendo ser acedido através 
do seguinte link: http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/governo-da-sociedade/regulamentos/?id=14\ 

 
 
A divulgação do aludido normativo foi igualmente assegurada junto dos colaboradores do Grupo, por via 
de comunicação interna, efetuada pelas respetivas administrações das respetivas empresas. A mais recente 
comunicação ocorreu em 2013, a pedido da Comissão de Ética, foi concretizada através de comunicação 
do Conselho de Administração da AdP SGPS, relativamente a clientes e fornecedores, a divulgação do 
normativo em apreço está assegurada por via da sua publicitação no sítio da sociedade. 

 
3.Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para 
prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por 
Clientes ou Terceiros), assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua 
mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor relativas à 
prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de 
Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no 
sítio da entidade onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 
46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). 

Anualmente a AdP SGPS efetua a avaliação do Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas 

existente, elaborando para o efeito um relatório anual sobre o seu cumprimento e as situações relativas a 

atos irregulares conexos com corrupção ocorridos, o qual remete ao Conselho de Prevenção da Corrupção 

e à Unidade Técnica (UTAM), procedendo também à sua publicitação no seu sítio de internet em 

www.adp.pt (Grupo AdP\Governo da sociedade). 

 

 

D.Deveres especiais de informação  

1.Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade se 
encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira (vide alíneas 
d) a i) do n.º1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro), a saber:  

a)Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos 
casos em que assumam organização de grupo; 

 

Esta informação é reportada no portal do SIRIEF (https://sirief.dgtf.pt), quando aplicável. 

 

b)Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de medidas de 
correção aplicadas ou a aplicar;  



AdP-Águas de Portugal, SGPS, S.A. 

44/73 

 

Esta informação é enviada para à UTAM por correio eletrónico, publicada no site da AdP 
(http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/informacao-financeira/relatorios-e-contas/?id=21) e reportada no 
Relatório de Gestão e no portal do SIRIEF (https://sirief.dgtf.pt), quando aplicável. 

 

c)Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de 
financiamento; 

 

Esta informação é enviada para à UTAM por correio eletrónico e reportada no portal do SIRIEF 
(https://sirief.dgtf.pt), quando aplicável 

 

d)Orçamento anual e plurianual; 

 

Esta informação é enviada para à UTAM por correio eletrónico e reportada no portal do SIRIEF 
(https://sirief.dgtf.pt), quando aplicável 

 

e)Documentos anuais de prestação de contas; 

 

Esta informação é publicada no site da AdP (http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/informacao-
financeira/relatorios-e-contas/?id=21), reportada no portal do SIRIEF (https://sirief.dgtf.pt), e enviada para 
o site do Tribunal de Contas (https://econtas.tcontas.pt/ExtGdoc/Login/Login.aspx), quando aplicável. 

 

f)Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização. 

 

Esta informação é reportada no portal do SIRIEF (https://sirief.dgtf.pt), quando aplicável 

2.Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a entidade se 
encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função 
acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento 
dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento 
sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua 
competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração 
de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro). 

 

Periodicamente, a AdP SGPS presta informação financeira (individual e consolidada) e outra, no seu sítio 
da internet (http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/informacao-financeira/principais-indicadores/?id=20), 
disponibilizando-a igualmente na plataforma do SIRIEF (https://sirief.dgtf.pt). Nestas plataformas são 
carregados os planos de atividades e orçamento, os documentos anuais de prestação de contas, o Relatório 
de Sustentabilidade, preparado anualmente (do qual consta designadamente, a forma como foi cumprida 
a politica de responsabilidade sociais, desenvolvimento sustentável e a prestação de serviço público), bem 
como outra informação financeira mensal (real e previsional) que permite acompanhar o desempenho da 
AdP SGPS (individual e consolidada).  

Quando aplicável, esta informação é também enviada para a UTAM por correio eletrónico, bem como a 
composição da estrutura acionista, a aquisição e alienação de participações sociais, garantias financeiras, 
o grau de execução dos objetivos fixados, e os elementos curriculares de todos os órgãos sociais. A AdP 
SGPS reporta também regularmente informação à UTAP (Unidade Técnica de Acompanhamento de 
Projetos) do Ministério das Finanças, à Parpública, titular da função acionista, ao IGCP e ao SIOE (Sistema 
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de Informação da Organização do Estado) do Ministério das Finanças. Reporta ainda pontualmente, 
informação financeira junto do Banco de Portugal, do INE e do Tribunal de Contas. 

 

 

E.Sítio da Internet 

1.Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)10 na divulgação dos seguintes elementos sobre a entidade (vide 

artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro):  

 

a)Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC; 

http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/governo-da-sociedade/estrutura-juridica-da-sociedade/?id=11 

b)Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/governo-da-sociedade/estrutura-juridica-da-sociedade/?id=11 

c)Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem como as 
respetivas remunerações e outros benefícios; 

http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/governo-da-sociedade/estrutura-juridica-da-sociedade/?id=11 

d)Documentos de prestação de contas anuais11 e, caso aplicável, semestrais; 

http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/informacao-financeira/relatorios-e-contas/?id=21 

e)Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da prestação de serviço 
público; 

A AdP SGPS não é uma empresa de serviço público, atenta a sua natureza de sociedade gestora de 
participações sociais, pelo que não publicita a presente informação.  
 
f)Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três exercícios. 

Nos três últimos exercícios, não foram concedidos pelo Estado apoios financeiros à AdP SGPS. O modelo 
de financiamento subjacente à atividade direta da AdP SGPS, é assegurado pelo mercado, através de 
emissão de dívida a longo prazo e pela Banca Comercial, facto pelo que não é disponibilizada a informação  
 

 

F.Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 

1.Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a prestação de um 
serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).  

 

Atenta a sua natureza de sociedade gestora de participações sociais, a AdP-Águas de Portugal, SGPS, S.A 
não é uma entidade de interesse geral nem prestadora de serviço público. Essa missão é assegurada 
diretamente pelas empresas suas participadas, gestoras de serviços de abastecimento de água, de 
saneamento e de tratamento de resíduos sólidos urbanos. A prestação do serviço público pelas empresas 
do grupo AdP é universal e continua, prestada a tarifas socialmente aceitáveis e com níveis de qualidade 
de serviços adequados. 

 

                                                           

10 A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente. 

11 Conforme resulta do n.º 2 do artigo 70.º do CSC, devem estar acessíveis pelo menos durante cinco anos. 
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2.Exposição das propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao titular da 
função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do 
artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)12, das quais deverão constar os seguintes 
elementos:  

 

a)Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; 

Não aplicável. 

b)Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; 

Não aplicável. 

c)Critérios de avaliação e revisão contratuais; 

Não aplicável. 

d)Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes; 

Não aplicável. 

e)Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes 
do Orçamento do Estado em cada exercício;  

Não aplicável. 

f)Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de 
satisfação dos clientes ou dos utentes. 

Não aplicável. 

 

VII.Remunerações 

A.Competência para a Determinação 

1.Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos membros 
da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da entidade. 

 

 

Remuneração dos membros dos órgãos sociais Assembleia Geral  

Remuneração dos membros da Comissão executiva Assembleia Geral 

Remuneração dos dirigentes (*) Comissão executiva da sociedade 

             Nota: este mapa deverá ser completado e adaptado ao modelo de governo em vigor na entidade. 

(*) trabalhadores da sociedade 

 

A fixação da política remuneratória dos membros dos órgãos sociais é da competência da Assembleia Geral 

que poderá delegar numa Comissão de Remunerações essas competências. Sem prejuízo do exposto, a 

política remuneratória vigente para o mandato 2015/2017, foi fixada em Assembleia Geral de Acionistas, 

em estrita observância do Estatuto do gestor público, na sua atual redação, na RCM 36/2012, de 26 de 

março, e ainda no Despacho SET 764/2012, de 25 de maio. 

 

                                                           

12 Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, hajam apresentado novas propostas.  
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2.Identificação dos mecanismos13 adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, atuais ou 
potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a entidade, designadamente na aprovação 
de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).  

 

A aprovação de despesas dos membros do órgão de administração carece sempre de assinatura de outro 

administrador. Os membros do órgão de administração não intervêm na aprovação das suas próprias 

despesas. A aprovação de despesas dos demais órgãos sociais, quando existam, carecem sempre da 

assinatura de um administrador.  

 

3.Apresentação de declaração dos membros do órgão de administração a referir que estes se abstêm de 
interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses. 

 

Os membros do órgão de administração não participam em decisões que envolvam os próprios interesses, 

ou de familiares, nos termos previstos na Lei, designadamente no Estatuto do Gestor Público, no Código 

das Sociedades Comerciais e ainda nos termos da Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção 

(adiante CPC), de 7 de novembro de 2012, alegando impedimento legal. Os membros do órgão de 

administração apresentaram à sociedade declaração de inexistência de conflitos de interesses, 

recomendada pelo CPC (vd. Anexo nº 3).  

 

B.Comissão de Fixação de Remunerações 

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou 

coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

 

Não foi eleita Comissão de Fixação de Remunerações. 

 

C.Estrutura das Remunerações 

1.Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização. 

 

Sendo a AdP – Água de Portugal, SGPS, S.A. uma empresa classificada de acordo com a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, as remunerações dos administradores são as que 

resultam da aplicação do disposto no Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, 

de 27 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro e do disposto na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 16/2012, de 14 de fevereiro e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, em 

cumprimento ainda da Lei de Orçamento de Estado para 2016 e Decreto-Lei de execução orçamental, no 

que respeita à manutenção de medidas previstas no Programa de Assistência Financeira. 

 

2.Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos 
objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de longo prazo da entidade. 

 

A fixação das remunerações dos órgãos de administração e fiscalização é definida em função dos seguintes 

pressupostos determinados pelo Governo: (i) contributo do esforço financeiro público (não aplicável no 

                                                           
13 Mecanismos diversos dos inerentes às declarações a que se refere o ponto 3, seguinte.  
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caso da AdP SGPS); (ii) volume de emprego; (iii) ativos líquidos e (iv) volume de negócios. A aplicação dos 

pressupostos acima referidos determina a classificação da sociedade para efeitos de remuneração, no caso 

da AdP SGPS, empresa de Tipologia A. Em cumprimento do EGP, os membros do órgão da administração 

beneficiam ainda dos benefícios sociais em vigor na sociedade para os trabalhadores, sendo-lhes 

igualmente adstrita a utilização de viatura cuja fruição lhes é tributada quer em sede de IRS quer em sede 

de Segurança Social. Relativamente ao órgão de fiscalização, é-lhes fixada uma remuneração mensal 

indexada à remuneração do Presidente do Conselho de Administração. Não beneficiam de outros 

benefícios. 

Face ao exposto, conclui-se que a determinação da remuneração fixada para os órgãos de administração e 
fiscalização está alinhada com os interesses da sociedade, a longo prazo, atendendo à sua natureza, 
dimensão e complexidade. 

 

 

3.Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de atribuição 
e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente. 

 

Não foram pagas remunerações variáveis no exercício de 2016, em cumprimento do disposto no artº 41º 

da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro, prorrogado pelo artº 18º da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, 

referente à manutenção de medidas previstas no Plano de Assistência Económica e Financeira a Portugal 

«Durante o ano de 2016 não podem retribuir os seus gestores ou titulares de órgãos diretivos, de 

administração ou outros órgãos estatutários, com remunerações variáveis de desempenho: (a) As empresas 

do setor público empresarial, as empresas públicas, as empresas participadas e ainda as empresas detidas, 

direta ou indiretamente, por quaisquer entidades públicas estaduais, nomeadamente as dos setores.» 

 

4.Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do 
período de diferimento. 

 

Vd ponto 3. 

 

5.Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de atribuição 
de prémio. 

 

Vd ponto 3. 

 

6.Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e data 
em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais. 

 

Não existem regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores em 

termos individuais. 

 

D.Divulgação das Remunerações 

1.Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do 
órgão de administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo remuneração fixa e variável e, 
relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser feita remissão 
para ponto do relatório onde já conste esta informação. A apresentar segundo os formatos seguintes: 
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Mandato 2015-2017 (inicio em 16 de junho de 2015 e termo a 31 de maio de 2016) 

Membro do Órgão de Administração 

 

Estatuto do Gestor Público 

Fixado Classificação 

Remuneração mensal bruta (€) 

Vencimento 
Despesas de 

representação 

AFONSO LOBATO DE FARIA S A 5722,75 2289,10 

MANUEL FERNANDES THOMAZ (a) S A - - 

GONÇALO MARTINS BARATA S A 4578,20 1831,28 

CLÁUDIO JESUS (b) S A - - 

JOSÉ MANUEL SARDINHA (c) S A - - 

JOSÉ MANUEL BARROS NA A - - 

 

(a) A partir de 01-07-2015, a remuneração passou a ser paga na empresa Águas do Norte, SA 

(b) A partir de 01-07-2015 a remuneração passou a ser paga na empresa Águas do Centro Litoral, SA 

(c) Desde o início do mandato, a remuneração foi paga na empresa EPAL SA 

n.a – não aplicável (não foi fixada remuneração ao vogal não executivo) 

 

 

Membro do Órgão de Administração 

 
Remuneração Anual 2016 (€) 

 

Fixa (*) Variável 
 

Bruta 
(1) 

Redução 
Remuneratória 

(2) 

Reversão 
Remuneratóri

a 
(3) 

Valor Final 
(4) = (1)-(2)+(3) 

AFONSO LOBATO DE FARIA 35846,09 - 35846,09 5081,02 1489,31 32254,38 

MANUEL FERNANDES THOMAZ (a) - - - - - - 

GONÇALO MARTINS BARATA 35857,02 - 35857,02 5082,08 1586,30 32361,24 

CLÁUDIO JESUS (b) - - - - - - 

JOSÉ MANUEL SARDINHA (c) - - - - - - 

JOSÉ MANUEL BARROS n.a - n.a n.a n.a n.a 

   71703,11 10163,10 3075,61 64615,62 

Legenda: (*) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória) 

(2) Inclui a redução da Lei nº 12 -A/2010, de 30 de Junho 

(a)  A entidade pagadora foi a Águas do Norte SA 

(b) A entidade pagadora foi a Águas do Centro Litoral SA 

(c) A entidade pagadora foi a EPAL SA 

n.a – não aplicável (não foi fixada remuneração ao vogal não executivo) 

 

 

 

Membro do Órgão de 
Administração 

 

Benefícios Sociais (€) 

 

Valor do Subsídio de Refeição 

 

Regime de Proteção Social 

 

Seguro de Vida 

 

Seguro de Saúde 

 

Outros 
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(Nome) 

 

Diário 

 

Encargo 
anual da 
entidade 

 

[identificar] 

 

Encargo anual 
da entidade 

 

Encargo anual da 
entidade 

 

Encargo anual 
da entidade 

 

[identificar
] 

 

Encargo 
anual da 
entidad

e 

AFONSO LOBATO 
DE FARIA 

4,27 
341,60 Seg. Social 

 

8215,19 

 

419,67 

 

616,3 - - 

MANUEL 
FERNANDES 

THOMAZ  

- - - - - - 

- - 

GONÇALO 
MARTINS BARATA 

4,27 
435,54 Seg. Social 

 

8156,81 

 

403,92 

 

653,09 - - 

CLÁUDIO JESUS  - - - - - - - - 

JOSÉ MANUEL 
SARDINHA 

- 
- - - - - - - 

JOSÉ MANUEL 
BARROS 

n.a 
n.a n.a n.a n.a n.a - - 

  777,14 0 16372 823,59 1269,39 0,00 0,00 

 

n.a – não aplicável (não foi fixada remuneração ao vogal não executivo) 

 

 

Mandato 2016-2018 (inicio em 1 de junho de 2016) 

Membro do Órgão de Administração 

 

Estatuto do Gestor Público 

Fixado Classificação 

Remuneração mensal bruta (€) 

Vencimento 
Despesas de 

representação 

João Nuno Marques de Carvalho Mendes S A 5722,75 2289,10 

Carla da Conceição Afonso Correia S A 5150,47 2060,19 

Cláudio Miguel André de Sousa Jesus S A 4578,20 1831,28 

José Manuel Leitão Sardinha a) S A - - 

Juan Miguel Martin Iglésias S A 4578,20 1831,28 

JOSÉ MANUEL BARROS NA A - - 

 

a) Desde o início do mandato, a remuneração foi paga na empresa EPAL SA 

n.a – não aplicável (não foi fixada remuneração ao vogal não executivo) 

 

Membro do Órgão de Administração 

 
Remuneração Anual 2016 (€) 

 

Fixa (*) Variável 
 

Bruta 
(1) 

Redução 
Remuneratória 

(2) 

Reversão 
Remuneratóri

a 
(3) 

Valor Final 
(4) = (1)-(2)+(3) 

João Nuno Marques de Carvalho 
Mendes 

62766,43 - 62766,43 9041,64 4993,45 58718,24 

Carla da Conceição Afonso Correia 56489,74 - 56489,74 8112,01 4479,06 52856,80 

Cláudio Miguel André de Sousa Jesus 45538,87 - 45538,87 6364,24 3613,44 42788,07 
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José Manuel Leitão Sardinha a) - - - - - - 

Juan Miguel Martin Iglésias 43047,57 - 43047,57 6123,11 3563,42 40487,88 

JOSÉ MANUEL BARROS n.a - n.a n.a n.a n.a 

   207842,61 29640,99 16649,36 194850,99 

Legenda: (*) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória) 

(2) Inclui a redução da Lei nº 12 -A/2010, de 30 de Junho 

 (a) A entidade pagadora foi a EPAL SA 

n.a – não aplicável (não foi fixada remuneração ao vogal não executivo) 

 

 

 

Membro do Órgão de 
Administração 

 

Benefícios Sociais (€) 

 

Valor do Subsídio de Refeição 

 

Regime de Proteção Social 

 

Seguro de Vida 

 

Seguro de Saúde 

 

Outros 

 

(Nome) 

 

Diário 

 

Encargo 
anual da 
entidade 

 

[identificar] 

 

Encargo anual da 
entidade 

 

Encargo anual da 
entidade 

 

Encargo anual 
da entidade 

 

[identificar] 

 

Encargo 
anual da 
entidade 

João Nuno 
Marques de 

Carvalho 
Mendes 

4,27 619,15 Seg. Social 14916,43 884,10 1381,04 

- - 

Carla da 
Conceição 

Afonso 
Correia 

6,41 929,45 Seg. Social 12998,69 653,24 960,64 

- - 

Cláudio 
Miguel André 

de Sousa 
Jesus 

6,41 685,87 Seg. Social 10802,55 798,86 1012,58 

- - 

José Manuel 
Leitão 

Sardinha a) 

- - - - - - 

- - 

Juan Miguel 
Martin 
Iglésias 

4,27 529,48 Seg. Social 10181,08 318,08 950,04 

- - 

JOSÉ 
MANUEL 
BARROS 

n.a 
n.a n.a n.a n.a n.a - - 

  2763,95 0 48898,75 2654,28 4304,30 0,00 0,00 

 

n.a – não aplicável (não foi fixada remuneração ao vogal não executivo) 

 

 

 

2.Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que se 
encontrem sujeitas a um domínio comum. 

 

Mandato 2015-2017 
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Nome 

Acumulação de Funções  - Valores Anuais (€) 

Entidade Função Regime 
Valor 
Bruto 

Reduções 
Remuneratórias 

a) 

Reversões 
Remuneratórias 

Bruta Após 
Reduções 

AFONSO LOBATO DE 
FARIA AdP - Águas de Portugal 

Internacional, Serviços 
Ambientais, S.A. 

Presidente 
(não executivo) 

Público - - - - 

GONÇALO MARTINS 
BARATA 

AdP - Águas de Portugal, 
Serviços Ambientais, S.A. 

Presidente 
(não executivo) 

Público - - - - 

AdP Energias - Energias 
Renováveis e Serviços 
Ambientais, S.A. 

Vogal (não 
executivo) 

Público - - - - 

MANUEL FERNANDES 
THOMAZ 

Águas da Região de Aveiro, 
S.A. 

Presidente 
(não executivo) 

Público - - - - 

Águas do Norte, S.A. 
Presidente  
Executivo 

Público 51.546,81   6.735,17 1.752,82  46.564,46  

CLÁUDIO JESUS 

Águas do Centro Litoral, S.A. 
Presidente  
Executivo 

Público 43 186,15   5 471,79  1 307,53  39 021,89 

AdP - Águas de Portugal 
Internacional, Serviços 
Ambientais, S.A. 

Vogal (não 
executivo) 

Público - - - - 

JOSÉ MANUEL SARDINHA 

EPAL – Empresa Portuguesa 
das Águas Livres, S.A. 

Presidente  
Executivo 

Público 56 655,23 5 362,87 2 636,77 53 929,13 

Águas de Lisboa e Vale do 
Tejo, S.A. 

Presidente  
Executivo 

Público - - - - 

José Manuel Barros - - - - - - - 

a) Inclui a redução da Lei nº 12 -A/2010, de 30 de Junho 

    
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

Mandato 2016-2018 
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Nome 

Acumulação de Funções  - Valores Anuais (€) 

Entidade Função Regime 
Valor 
Bruto 

Reduções 
Remuneratórias 

a) 

Reversões 
Remuneratórias 

Bruta Após 
Reduções 

João Nuno Marques de 
Carvalho Mendes AdP - Águas de Portugal, 

Serviços Ambientais, S.A. 

Presidente 
(não executivo) 

Público - - - - 

Carla da Conceição 
Afonso Correia AdP - Águas de Portugal, 

Serviços Ambientais, S.A. 

Vogal Não 
Executivo 

Público - - - - 

Cláudio Miguel André de 
Sousa Jesus 

AdP - Águas de Portugal, 
Serviços Ambientais, S.A. 

Vogal Não 
Executivo 

Público - - - - 

AdP- Águas de Portugal 
Internacional, Serviços 
Ambientais, S.A. 

Presidente 
Executivo 

Público - - - - 

José Manuel Leitão 
Sardinha 

EPAL - Empresa Portuguesa 
das Águas Livres, S.A. 

Presidente 
Executivo 

Público 
50 

932,47 
3 030,54 483,84 48 385,77 

AdP - Águas de Portugal, 
Serviços Ambientais, S.A. 

Vogal Não 
Executivo 

Público - - - - 

Juan Miguel Martin 
Iglésias 

AdP - Águas de Portugal, 
Serviços Ambientais, S.A. 

Vogal Não 
Executivo 

Público - - - - 

José Manuel Barros - - - - - - - 

a) Inclui a redução da Lei nº 12 -A/2010, de 30 de Junho 

 
 

3.Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e 
explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos. 

Não foram pagas quaisquer remunerações sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de 
prémios.  
 

4.Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação 
das suas funções durante o exercício. 

Não foram pagas nem são devidas quaisquer Indemnizações a ex-administradores executivos 
relativamente à cessação das suas funções durante o exercício. 
 

5.Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do 
órgão de fiscalização da entidade, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta 
informação. 

 

 

 

Membro do Órgão de Fiscalização 
 

Remuneração Anual 2016 (€) 
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Bruta 
(1) 

Redução Remuneratória 
(2) 

Reversão Remuneratória (3) 
Valor Final 

(4 = (1)-(2)+(3) 

CARLA MARIA RIBEIRO (a)     

ANA LUISA GOMES 16824,92 2388,26 1074,30 15510,96 

MARIO CARREGA 16824,92 2388,26 1074,30 15510,96 

 33649,84 4776,52 2148,59 31021,91 

 

(a) Suspendeu o pagamento de vencimento a partir de 01-12-2015 

(2) Inclui a redução da Lei nº 12 -A/2010, de 30 de Junho 

 

 

6.Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral, podendo ser 
feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. 

 

Ver informação constante no V.A.1) 

 

VIII.Transações com partes Relacionadas e Outras  

 

1.Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de transações com 
partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência. 

 

Dado o seu objeto social, a AdP SGPS efetua diversas transações com entidades relacionadas, 

nomeadamente as suas participadas. No quadro seguinte, apresentam-se os principais montantes de 2016 

das transações relevantes com entidades relacionadas, bem como a sua natureza. As transações com 

partes relacionadas abaixo descritas, são inerentes à atividade da AdP SGPS, na sua qualidade de entidade 

gestora de participações sociais, e têm a seguinte natureza: 

 

� Fee’s de gestão cobrados às empresas do Grupo AdP, por serviços corporativos (*); 

� Juros e demais encargos financeiros debitados às empresas do Grupo, pela prestação de serviços 

financeiros (suprimentos e apoios de tesouraria) (*); 

� Dividendos distribuídos e pagos pelas empresas do Grupo AdP e pela AdP SGPS aos acionistas, em 

cumprimento das determinações das respetivas Assembleias Gerais das empresas; 

� Outros gastos, correspondentes a rendas de utilização de espaço e serviços administrativos, 

financeiros, jurídicos e outros, pagos à AdP Serviços (empresa de serviços partilhados d Gripo AdP, 

100% detida pela AdP SGPS), no âmbito das orientações determinadas em 29 de Dezembro de 

2009, que estabeleceram o Modelo Relacional das empresas do Grupo (*). 

 

(*) em observância com os requisitos legais em vigor subjacentes ao processos de documentação fiscal dos 

Preços de Transferência 

 

Todas as transações acima identificadas estão tituladas por contrato ou deliberação de órgão de 

administração ou da Assembleia Geral. Não existem transações com partes relacionadas com titulares de 
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órgãos sociais, para além das remunerações por estes auferidas e que se encontram igualmente tituladas 

por contrato ou deliberação, no estrito cumprimento da legislação e orientações da Tutela sobre a matéria.  

 

Ainda, para efeitos de controlo de transações com partes relacionadas, todos os membros dos órgãos de 

administração, bem como todos os titulares de cargos de chefia e seus dependentes funcionais, com 

participação direta e indireta na aquisição de bens e ou serviços (em todo o seu processo), entregaram à 

sociedade declaração de inexistência de conflitos de interesses com as funções desempenhadas, e 

compromisso de se absterem de participar quer em tomadas de deliberações, quer em procedimentos de 

aquisição de bens e serviços desde a sua abertura à concretização do respetivo pagamento, devendo para 

o efeito comunicar o seu impedimento à sociedade. A violação do preceito estabelecido, em cumprimento 

da Recomendação do CPC de 7 de novembro de 2012, consubstancia procedimento disciplinar, com as 

consequências legais daí advenientes. Em 2016, as transações e saldos com partes relacionadas são as 

seguintes: 

 

  

Volume de 

Negócios 

Outros 

proveitos 

Operacionais 

Custos 

Operacionais 

Rendimentos 

financeiros 

Águas do Algarve 853 255 2 382 - 2 104 298 

Águas do Centro Litoral 672 875 3 000 - 2 736 619 

Águas do Lisboa e Vale do Tejo 2 236 399 8 000 - 6 546 665 

Águas do Norte 2 085 583 5 000 (4 286) 8 392 409 

AdP Internacional - 1 000 (23 255) 166 690 

AdP Serviços 171 654 -- (3 173 031) 105 278 

AdRA - Águas da Região de Aveiro 982 078 1 000 2 025 691 250 

Águas de Santo André 437 481 5 040 - - 

AgdA - Águas Públicas Alentejo 345 287 1 691 - 1 033 007 

Aquasis - 1 200 (66 810) 15 197 

EPAL 2 081 202 22 498 16 081 - 

AdP Energias - 1 000 (333) 28 703 

Total de saldos e transações 9 865 814 51 811 (3 249 608) 21 820 116 

    

(*) informação em euros. 

 
 
 
 
2. Informação sobre outras transações: 
a) Identificação dos procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços; 
b) Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado; 
c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos. 
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A AdP SGPS não efetuou qualquer transação fora das condições de mercado. 

A AdP SGPS apenas tem transações de valor superior a 1 milhão de euros com a AdP Serviços no âmbito 
dos serviços partilhados no Grupo. 

Destacam-se os serviços de cedência de espaço (renda do edifício, serviços de limpeza, segurança, etc.) no 
montante de 1.240.460 Euros, bem como outros serviços (partilhados) de assistência informática, 
financeira, de recursos humanos, jurídicos, marketing, etc. no montante de 2.471.153 Euros. 

Procedimentos em matéria de aquisição de bens e serviços 

 

A AdP SGPS dá integral cumprimento à legislação aplicável em matéria de contratação pública de bens e 
serviços.  

O Grupo AdP dispõe de uma unidade de serviços partilhados (AdP Serviços) que funciona como estrutura 
operacional de centralização, otimização e racionalização da aquisição de bens e serviços, no âmbito das 
atividades a que se dedicam as empresas que integram o Grupo.  

A central de compras do Grupo AdP, operacionalizada através da Direção de Compras e Logística da AdP 
Serviços, permite tirar partido da escala e sinergias angariadas pelo universo do Grupo e, com isso, obter 
condições contratuais mais atrativas para o conjunto das empresas. Complementarmente, ao libertar as 
empresas da carga administrativa e financeira associada à necessidade de tramitarem procedimentos de 
contratação autónomos, acrescentando valor à sua atividade.  

Acresce que a contratação implica um elevado nível de especialização dos intervenientes nos processos, 
resultante das particularidades técnicas relevantes de boa parte dos bens e serviços de que as empresas 
subsidiarias necessitam para desenvolver as suas atividades, de que são exemplo designadamente os 
reagentes químicos e os materiais de laboratório usados pelos segmentos de tratamento de 
água/efluentes. 

 

 

IX.Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económico, social e 
ambiental 

 

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remissão para ponto do relatório 

onde já conste esta informação14: 

1.Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

2.Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a 
salvaguardar normas de qualidade. 

3.Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:  

a)Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos termos do 
serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro); 

b)Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por princípios de 
legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista o desenvolvimento 
sustentável (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

                                                           
14 Querendo, a entidade poderá incluir síntese ou extrato(s) do seu Relatório de Sustentabilidade que 

satisfaça(m) o requerido. Tal formato de prestação da informação, implica que o texto seja acompanhado 
das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem 
cada uma das alíneas. 
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c)Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de 
oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a vida 
pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro);  
d)Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, conforme 
estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro; 
 

Introdução 

 

A presente matéria é objeto de necessário desenvolvimento no Relatório de Sustentabilidade do Grupo 

AdP, em fase de conclusão, a disponibilizar brevemente no site da AdP (www.adp.pt) e do SIRIEF 

(https://sirief.dgtf.pt). 

 

O Grupo AdP tem a Sustentabilidade no ADN do seu negócio. É com o compromisso para com as gerações 

atuais e futuras que o Grupo desenvolve a sua atividade, de interface com a sociedade e o ambiente, 

contribuindo para a resolução de questões que melhoram a vida das populações.  

 

O Grupo AdP tem como missão ser um grupo empresarial de referência no sector do ambiente, de 

promover a universalidade, a continuidade e a qualidade de serviço, a sustentabilidade do sector e a 

proteção dos valores ambientais assente nos seguintes 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. 

 

Desde 2008 que o grupo publica o seu relatório de sustentabilidade o qual integra o balanço consolidado 

da atividade de todas as empresas do grupo reportando o seu desempenho e evidenciando as estratégias 

adotadas, o grau de cumprimento das metas fixadas e o relato das boas práticas protagonizadas pelas 

empresas participadas cujas operações abrangem o País de norte a sul e do interior ao litoral. Esta 

publicação permite um estreitar de relações com todos os seus stakeholders. A comunicação com as partes 

interessadas desenvolve-se através de múltiplos canais, diretos e indiretos, sendo o Relatório de 

Sustentabilidade o documento principal de materialização desta política de transparência. Em 2016 foi feito 

um questionário on-line a todos as partes interessadas. 

O Relatório de Sustentabilidade de 2016, em continuidade com as edições anteriores, segue as diretrizes 

do GRI – Global Report Initiative e os referenciais da ERSAR, podendo ser consultado no sítio da AdP em 

www.adp.pt.  

 
1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

 
Operacionalizar a estratégia  

integrando as melhores práticas de sustentabilidade  
é o grande compromisso do Grupo AdP 
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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. 

O Grupo AdP acredita que a sustentabilidade se consegue criando relações simbióticas com o ambiente, 

com os acionistas e colaboradoras/es, com a comunidade e com as demais partes interessadas com as 

quais tem uma relação de estreita interdependência.  

O Grupo tem feito um trabalho forte no aprofundamento da governance da área de sustentabilidade. Em 

2015 foi criado o Grupo Funcional de Sustentabilidade, composto por todas as empresas operacionais do 

Grupo e coordenado pela holding, garantindo um maior alinhamento de políticas, de eficiência na 

concretização das metas de sustentabilidade, de consistência da imagem e espírito de grupo e de 

capacidade de medição do impacte social. 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. Durante o ano 

de 2016 o grupo continuou a reunir para debate e alinhamento das questões transversais sobre este tema. 

A estratégia de sustentabilidade do Grupo AdP resulta da análise das orientações de gestão e da estratégia 

de negócio, do plano estratégico setorial PENSAAR, da reflexão sobre as expectativas dos stakeholders, da 

consolidação das melhores práticas existentes, dos compromissos assumidos com a subscrição do Global 

Compact no âmbito das Nações Unidas e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.  

Foram, assim, identificados os principais desafios do grupo em matéria de sustentabilidade e definidos os 

seus Princípios e Compromissos. 

 

Estratégia de Sustentabilidade  

 

1) Simbiose com Ambiente 

Comprometemo-nos a contribuir para a proteção do ambiente, conciliando o ciclo urbano da água com os 

ciclos da natureza, gerindo e valorizando os recursos, integrando as melhores práticas e potenciando novas 

atividades. 

Desafios: 

� Prevenção dos impactes ambientais; 

� Gestão e valorização dos recursos; 

� Adoção das melhores práticas disponíveis; 

� Inovação e desenvolvimento tecnológico; 

� Gestão dos riscos relacionados com as alterações climáticas; 

 

Princípios e Compromissos: 

Princípio: Gerimos o ciclo urbano da água em equilíbrio com os ciclos da natureza  

Compromissos: 

� Conservar e valorizar as massas de água 

� Minimizar a produção de resíduos e valorizar os subprodutos 

� Conservar a biodiversidade e promover os serviços de ecossistemas 
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� Apostar na Investigação e Desenvolvimento 

Princípio: Contribuímos para o combate às alterações climáticas 

Compromisso: 

� Garantir a ecoeficiência do Grupo 

 

2) Simbiose com os Acionistas e Clientes 

Comprometemo-nos a 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. 

Desafios: 

� Criação do valor para os acionistas e partes interessadas; 

� Cumprimento das orientações e objetivos previstos nas estratégias sectoriais; 

� Garantir a acessibilidade, a eficiência, fiabilidade e a qualidade do serviço prestado bem como a 

segurança do produto. 

 

Princípios e Compromissos: 

Princípio: Garantimos a prossecução das políticas setoriais consolidando um Grupo empresarial de 

referência no setor do ambiente 

Compromissos: 

� Garantir a sustentabilidade económico-financeira do Grupo, criando valor para os acionistas e 

demais partes interessadas 

� Garantir a credibilidade, transparência e rigor do modelo de gestão do Grupo 

� Contribuir para o desenvolvimento de uma economia local responsável  

Princípio: Prestamos um serviço público de excelência, com impacto direto na melhoria da qualidade de 

vida  

Compromissos: 

� Garantir a acessibilidade aos serviços de água e saneamento, assegurando justiça social e 

qualidade de vida das populações 

� Garantir a eficiência, fiabilidade e a qualidade do serviço e segurança do produto 

� Personalizar, simplificar e inovar na relação com o cliente, com base numa maior proximidade 

 

3) Simbiose com os Colaboradores 
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Comprometemo-nos a 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. 

Desafios: 

� A qualificação e valorização dos recursos humanos; 

� Promoção da saúde e segurança no trabalho. 

 

Princípios e Compromissos: 

Princípio: Valorizamos a relação com os colaboradores, garantindo o crescente know-how do Grupo 

Compromissos: 

� Investir no desenvolvimento dos colaboradores 

� Garantir a igualdade de oportunidades 

� Garantir a segurança e saúde no trabalho 

� Promover o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal 

� Garantir uma comunicação interna transversal e eficaz  

 
4) Simbiose com a Comunidade  

Comprometemo-nos a 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. 

Desafios: 

� Prestação de um serviço público de abastecimento de água e de saneamento, universal e 

contínuo, a tarifas socialmente aceitáveis e com níveis de qualidade de serviço adequados. 

 

Princípios e Compromissos: 

Princípio: Promovemos a aproximação crescente à comunidade  

Compromissos: 

� Promover a utilização sustentável dos serviços essenciais de água e saneamento 

� Adotar um papel ativo no envolvimento com a população para as questões sociais 

� Partilhar o conhecimento através de projetos de cooperação, capacitação e apoio técnico. 

� Investir na relação e na partilha de valores na cadeia de fornecimento. 

 

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social 

e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade. 
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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 sector de ambiente 

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 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. 

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. 

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. 

 

O rigor e a transparência são o nosso lema 

Nos aspetos relevantes da atividade de 2016, destaca-se ainda a prossecução da política de 

desenvolvimento e melhoria contínua dos seus processos, no sentido da prestação de um serviço público 

de qualidade numa ótica de aumento da eficiência, para a qual contribuem fortemente as certificações dos 

sistemas de Qualidade, Ambiente, Segurança, Responsabilidade Social e Energia, numa lógica de 

transparência e credibilidade. Em 2016, 92% das empresas do Grupo garantiram a sua certificação na ISO 

9001, 92% na ISO 14001, 85% na OSHAS 18001, 69% na SA8000 e 46% na ISO 50001. 
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3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão 

empresarial:  

 
a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e 

dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos 

consumidores (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro); 

 

O Grupo AdP tem um papel preponderante na qualidade de vida das populações. Consciente que o 

abastecimento de água e o saneamento de águas residuais estão no coração do desenvolvimento 

sustentável, a gestão do core-business das suas empresas, assenta em pilares de universalidade, 

continuidade, qualidade de serviço, eficiência e equidade de preços. 

O acesso à água e ao tratamento das águas residuais contribuem de forma decisiva para o aumento da 

qualidade de vida das populações. A prestação de um serviço público contínuo, com exigentes padrões de 

qualidade e com tarifas socialmente aceitáveis, tem marcado presença no dia-a-dia das empresas e na sua 

visão de futuro. Para tal, a relação com os fornecedores e com a comunidade local, e a aposta na I&D+I são 

eixos de atuação que têm potenciado não só a nossa atuação internamente, mas também o 

desenvolvimento do país, a nível social, ambiental, económico e tecnológico. 

Numa sociedade cada vez mais exigente, o rigor na fiabilidade do serviço prestado é diariamente alcançado, 

quer do ponto de vista da continuidade, quer da qualidade. 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. A continuidade e qualidade do serviço de abastecimento de água potável é hoje 

um valor seguro para as populações. 

O Grupo AdP, enquanto atuante ativo na sociedade e no ambiente, está empenhado numa gestão 

adequada dos seus recursos e na promoção da eficiência das operações de forma a garantir uma melhor 

qualidade do serviço prestado e tarifas socialmente justas. 

Atualmente beneficia cerca de oito milhões de habitantes e conta com 3256 trabalhadores. 

Prosseguimos em 2016, empenhados em continuar a contribuir de forma relevante para a promoção de 

um futuro sustentável, através da compatibilização de um crescimento económico com a responsabilidade 

ambiental, a justiça social e a qualidade de vida das populações de hoje e das gerações futuras.  

 

Ao nível da Responsabilidade Social Corporativa, 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 trabalhadores e trabalhadoras. Em 2016, 

foram atribuídas 30 bolsas de estudo, 15 bolsas de ensino superior e 15 bolsas destinadas à educação 

especial no valor de 1.200 euros cada. As bolsas atribuídas abrangem praticamente todas as empresas do 

Grupo, tendo a partir deste ano incluído também os filhos dos trabalhadores locais da área internacional. 

Recorda-se ainda que para a continuidade desta iniciativa conta com a colaboração de todos os 

trabalhadores, uma vez que todas as bolsas atribuídas resultam das verbas angariadas com o envio dos 

cartões eletrónicos de Natal do Grupo, que tem associado um donativo de 0,50€ por cada cartão enviado. 

 

A destacar também o alargamento do Programa de Voluntariado a todas as empresas do Grupo em 2016. 

Este Programa de Voluntariado, criado em 2013, estimula a participação voluntária dos trabalhadores e 

trabalhadoras em ações em prol da comunidade, contribuindo com tempo, com sólidos conhecimentos 
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técnicos mas, sobretudo, com uma enorme generosidade. Enquadrado na Política de Responsabilidade 

Social do Grupo, este Programa de Voluntariado fortalece a cultura corporativa no sentido do compromisso 

com o bem-estar das populações. Neste âmbito, foram protagonizadas algumas iniciativas, sendo de 

destacar as campanhas de Recolha de Sangue e Inscrição como Dador de Medula Óssea, a Campanha “Gota 

a gota alegramos no Natal” que consistiu na recolha de alimentos, bens de higiene pessoal e brinquedos 

destinados a famílias carenciadas. 

 

2016 marca o ano do lançamento do Programa de Voluntariado “Águas Sem Fronteiras” especializado em 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (A&S) para dar resposta a pedidos de ajuda 

humanitária e de cooperação internacional. Trata-se de um programa de ajuda humanitária de emergência 

no âmbito do qual será criada uma Unidade de Resposta Rápida para Situações de Emergência na qual 

participarão voluntariamente trabalhadoras/es do Grupo AdP tendo por missão ajudar ao 

restabelecimento de A&S na sequência de catástrofes naturais. Este programa prevê o estabelecimento de 

parceiras com ONG e surge como uma importante fonte de motivação e partilha do know-how de 

trabalhadoras/es das empresas do Grupo, chamados a reforçar o seu papel determinante enquanto atores 

sociais e agentes de mudança. 

 

Neste ano, continuámos igualmente a apostar forte no ecossistema do empreendedorismo social, 

integrando o Grupo AdP como Associado o IES – Instituto de Empreendedorismo Social. Também neste 

âmbito é de referir o apoio à iniciativa “Start & Go Alentejo – Concurso de Ideias” para combater o 

despovoamento no Alentejo, promovido pela Associação Alentejo de Excelência. Este concurso, que teve 

por objetivo desafiar a sociedade civil para a apresentação de propostas que permitam combater o 

despovoamento do interior, integra-se plenamente nos compromissos assumidos pelo Grupo no âmbito 

da sua Política de Responsabilidade Social, nomeadamente no sentido de promover uma aproximação 

crescente à comunidade e de contribuir para o desenvolvimento de uma economia local responsável. 

 

A destacar, ainda, o compromisso do Grupo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o 

reforço dos princípios do Global Compact, ao qual aderimos em 2009, que abrangem as áreas dos direitos 

humanos, das práticas laborais, da proteção ambiental e os mecanismos anticorrupção. Neste contexto 

integramos também a rede Portuguesa Global Compact Network Portugal (GCNP) e a Aliança para os ODS, 

das quais somos membros do Conselho Geral. 

 

A participação no projeto Girl Move, através do acolhimento em estágio de uma mentora do projeto, é 

também umas das iniciativas que se destaca em 2016 no âmbito da responsabilidade social do Grupo AdP. 

Este projeto piloto decorre em Moçambique, sendo liderado por jovens Universitárias finalistas, 

participantes da Academia Girl Move, que são as mentoras de jovens moçambicanas que vivem em 

condições de potencial vulnerabilidade. O seu principal objetivo é capacitar estas jovens, através da 

educação e da cooperação, combatendo o abandono escolar precoce, casamentos e gravidezes 

prematuras e a violência de género, que são problemas que afetam a população jovem feminina 

moçambicana e que prejudicam a realização dos direitos humanos básicos e a oportunidade de atingir em 

pleno o seu potencial humano. 

 

O Grupo AdP foi coorganizador da conferência dedicada a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

- Água Potável e Saneamento (ODS 6), Proteger a Vida Marinha (ODS 14) e Proteger a Vida Terrestre (ODS 

15) – realizada no âmbito da 11ª Semana da Responsabilidade Social que decorreu em Lisboa entre os dias 

30 de maio e 3 de junho. Presidida pelo Ministro do Ambiente, esta conferência teve por conferencista 
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principal Catarina de Albuquerque, Presidente Executiva da Sanitation and Water for All e integrou também 

um painel dedicado ao tema da cooperação pela sustentabilidade, com a participação de várias 

Organizações Não-Governamentais de Ambiente portuguesas. 

 

É igualmente de referir a participação na 9ª edição do Greenfest, o festival de sustentabilidade que 

decorreu no Centro de Congressos do Estoril de 6 a 9 de outubro sob o tema “Economia Circular”. Este foi 

também o principal mote das atividades promovidas pelo Grupo AdP no espaço da exposição, com 

destaque para o contributo da gestão do ciclo urbano da água na criação de mais valor para a economia, 

para o ambiente e para a sociedade. Esta participação e a dinâmica das atividades realizadas resultaram na 

distinção do Grupo AdP com o prémio "B Green Action Award", atribuído pelo Centro de Congressos do 

Estoril. 

 

Finalmente, e pela sua relevância no que respeita à valorização do trabalho realizado pelas pessoas do 

Grupo AdP, deve destacar-se a campanha “Profissões da Água”, através da qual se apresentaram, ao longo 

do ano, em diferentes iniciativas e canais diversos, pessoas que trabalham diariamente para que os serviços 

de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais sejam prestados com elevada qualidade. 

  

 

b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por 

princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo 

em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 

de outubro); 

 

 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.  

 

Quanto mais sustentáveis forem os comportamentos dos cidadãos, mais eficiente será a atividade do 
Grupo AdP. 

As empresas do Grupo AdP, mantêm uma relação de grande proximidade e de parceria com a comunidade 

local. A promoção de uma maior consciencialização das populações para a utilização sustentável dos 

serviços de água e saneamento, tem sido uma constante das empresas do Grupo, nomeadamente através 

de ações de sensibilização, educação ambiental e promoção de visitas às instalações.  

 

 Apostamos na educação ambiental das gerações atuais, para mudarmos o mundo das gerações futuras 

 

O Grupo tem tido um papel preponderante nas ações de sensibilização de caráter ambiental, aos diversos 

públicos-alvo. Estas têm incidido na promoção do uso racional da água para abastecimento evitando 

desperdícios e na rejeição adequada de águas residuais urbanas. Estas ações, desenvolvidas 
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individualmente ou através de parcerias (municípios, associações ou outras entidades), têm tido um forte 

impacto a nível nacional. 

Em 2016 iniciou-se uma campanha de sensibilização Interna “Campanha EcoAtitude AdP” que tem como 

objetivos promover a mudança de comportamentos, apelando à adoção de hábitos de consumo mais 

eficientes pelos trabalhadores e trabalhadoras, e estimular a consciência ecológica de cada um através da 

implementação de EcoAtitudes, evidenciando as ações que cada um pode adotar no seu quotidiano para 

melhorar a eficiência nos consumos de energia, papel, água, combustível, etc., tanto no escritório como 

em suas casas. 

Pretende-se, assim, contribuir com vista ao atingimento das metas definidas na Estratégia de 

Sustentabilidade do Grupo. 

� Redução dos consumos de energia elétrica, com diminuição de emissões de CO2; 

� Redução do número de impressões, com consequente diminuição do consumo de papel e de 

tonners/tinteiros; 

� Promoção da mobilidade sustentável e dos consumos sustentáveis, com redução de 

consumos de combustível e de emissões de CO2; 

� Promoção de uma adequada gestão de resíduos; 

� Promoção do uso eficiente da água; 

� Promoção da ecocondução, com redução de consumos de combustível e de emissões de 

CO2; 

� Transmitir uma EcoAtitude também na comunicação da campanha: campanha desenvolvida 

in house, com contenção de custos; reduzido consumo de papel e consumíveis na produção; 

cuidada seleção de suportes de comunicação. 

 

Na Campanha EcoAtitude AdP foram definidos os seguintes grandes temas: 

 

O rigor e a transparência são o nosso lema 

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 trabalhadores e 

trabalhadoras e fornecedores nas empresas do grupo, destacam-se o Código de Conduta e Ética do Grupo 

AdP, a Comissão de Ética, os Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, os 

Regulamentos de Fornecedores (ferramentas já descritas). 

“As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e suborno” 

in Princípio contra a Corrupção, Global Compact 
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c) doção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento 

e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a 

conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do Decreto-

Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro); 

 

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, 

conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 

de fevereiro; 

 

O Grupo AdP tem implementada uma política sustentada da Igualdade de Género. Para além desta politica 

especifica, a existência de um conjunto de políticas de Recursos Humanos, não discriminatórias e o próprio 

Código de Conduta e Ética e as certificação na norma de Responsabilidade Social SA8000 solidificam esta 

temática. 

 

Entende a Grupo AdP que a política de igualdade de género é, não só um fator de desenvolvimento que 

permite eliminar e promover um melhor aproveitamento dos recursos humanos, mas também uma 

componente necessária à evolução das sociedades. 

 

A Política de Igualdade de Género definida, assenta em dois pilares base: 

• Igualdade de Tratamento e de Oportunidades 

• Conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional 

 

Com base nesta Política foi implementado um Plano que visa a implementação de um conjunto de medidas 

tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, 

a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. O período 

de vigência deste plano é de 2014 a 2018 

Em 2016 o Grupo AdP deu cumprimento ao seu Plano de igualdade de género. 

Este Plano está organizado em seis áreas agregadoras. Estas 6 áreas compreendem várias medidas de 

intervenção, às quais se associam indicadores de sucesso e as entidades/órgãos responsáveis pela sua 

execução.: 

 

�Estratégia, Missão e 

Valores; 

�Igualdade de 

Tratamento e de Oportunidades; 

� Conciliação Entre a Vida Pessoal, Familiar e Profissional; 

� Diálogo Social e Participação; 
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� Formação e Sensibilização; 

� Comunicação e Imagem. 

 

O Plano para a Igualdade é composto por iniciativas e metas que concorrem para a prossecução dos 

seguintes objetivos: 

� Inclusão, no planeamento estratégico, de objetivos explícitos e mensuráveis que visem a 

promoção da igualdade entre homens e mulheres. 

� Elaboração ou revisão dos Códigos de Conduta com inclusão do princípio da Igualdade de Género. 

� Promoção da equidade na representação de género na composição de júris e comissões. 

� Adoção de manuais de acolhimento que facilitem o processo de integração de novos 

trabalhadores. 

� Criação e manutenção de informação, tratada por género, relativa aos processos de recrutamento 

e seleção de pessoal. 

� Divulgação regular de informação relativa aos direitos e deveres dos trabalhadores e das 

trabalhadoras em matéria de igualdade, não discriminação, saúde, cidadania e 

maternidade/paternidade. 

� Aproveitamento das tecnologias de informação para criação de novas formas de organização e 

gestão do trabalho, acessíveis a trabalhadores e trabalhadoras que facilitem a conciliação 

trabalho-família. 

� Divulgação dos recursos existentes na área geográfica da empresa que facilitem a conciliação 

trabalho-família. 

� Celebração de protocolos com entidades externas, que tragam valor acrescentado aos 

trabalhadores e trabalhadoras na gestão das suas necessidades. 

� Realização de iniciativas para debate de ideias sobre a promoção da igualdade entre homens e 

mulheres e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. 

� Criação e divulgação de canais de comunicação que permitam a apresentação de sugestões por 

parte dos trabalhadores. 

� Consulta aos trabalhadores sobre o grau de satisfação com as políticas e medidas de Igualdade de 

Género implementadas. 

� Promoção, em parceria com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, de ações de 

sensibilização/formação sobre Igualdade de Género. 

� Promoção e realização de ações de sensibilização/formação sobre temas relacionados com o 

equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. 

� Utilização de uma linguagem (escrita, não escrita e imagens) neutra, inclusiva e não 

discriminatória nos processos de comunicação internos e externos 

 

Também o Plano Estratégico de Sustentabilidade do Grupo AdP assumem os Compromissos de “Garantir a 

igualdade de oportunidades” e de “Promover o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal”. Estes 

compromissos contemplam 4 medidas, a aplicar em todas as empresas do Grupo:   

� Garantir o cumprimento do “Plano para a Igualdade do Género” 

� Promover a diversidade 

� Obter a certificação segundo a norma SA8000 (no caso de empresas não certificadas) 

� Promover a mobilidade 

 

Como principais iniciativas em 2016 que concorrem para os Planos definidos destacamos: 
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� Realização de ações de sensibilização no âmbito da norma de Responsabilidade Social SA8000 

(requisito 5) onde se enquadra, o repúdio de todas as formas de discriminação, incluindo a 

baseada no género. Em todos os acolhimentos também este tema foi enfatizado.  

 

� Inclusão de linguagem respeitadora da igualdade de género na maioria das publicações e 

comunicações da empresa. 

 

� O Grupo AdP divulga anualmente no R&C e no Relatório de Sustentabilidade Corporativos a 

informação relevante de RH desagregada por sexo (bem como nos individuais das empresas). O 

RS corporativo é enviado aos principais stakeholders e é disponibilizado no site do Grupo e das 

empresas bem como na intranet. 

 

� Existe ainda no edifício sede e na maioria das empresas do Grupo (nomeadamente nas empresas 

certificadas na SA 8000) caixas de sugestões e nomeados Representantes das trabalhadoras e 

trabalhadores para a responsabilidade social. Iremos reforçar a divulgação da existência das caixas 

de sugestões para recolha de sugestões na temática da Igualdade de género (entre outras). 

 

� O AdP SGPS integrou o projeto de empreendedorismo feminino Girl Move. A Girl MOVE é uma 

Fundação que tem como missão a criação de um movimento de vida, de apoio e capacitação no 

feminino através da sua educação e da criação de redes humanas de entre-ajuda e cooperação 

entre pares, inter-geracional e internacional. 

 

� O Grupo AdP e as suas participadas reforçaram o seu compromisso com o Pacto Global das Nações 

Unidas. 

 

� O Grupo AdP e as suas participadas aderiram à Aliança para os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, onde assumiram o compromisso, entre outros, com o ODS 5 – Igualdade de género.  

 

 

Na AdP SGPS a 31 de Dezembro de 2016 do total de trabalhadores/trabalhadoras no ativo, 49% 

representam o género feminino e 51% o género masculino. 
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De realçar também que a Vice-Presidente do Conselho de Administração é uma mulher. 

 

A informação relativa a remunerações pagas a mulheres e homens bem como outras variáveis relevantes 

relativas à igualdade de género são disponibilizadas anualmente no Relatório de Sustentabilidade que está 

disponível no site da empresa e no portal interno. 

 

e)Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as quais devem ser orientadas para 
a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da 
produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a 
sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro); 

 

O Grupo AdP assume, no âmbito da política de gestão de recursos humanos, o compromisso de promover 
ativamente o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus recursos humanos, respeitando os seguintes 
princípios: 

•             CRIAR OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 

•             PROMOVER COMPORTAMENTOS ÉTICOS E DE RESPEITO MÚTUO 

•             ASSEGURAR A SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

•             RESPEITAR AS RELAÇÕES LABORAIS 

•             ACOLHER A DIVERSIDADE  

•             FORTALECER A MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES  

•             PROMOVER O ENVOLVIMENTO E O COMPROMISSO COM O GRUPO 

 

Nesse sentido, estão implementadas um conjunto de políticas corporativas que visam realizar o referido 
compromisso:  

 

Formação Contínua 

Corporizando a cultura de melhoria contínua inscrita na nossa estratégia, entendemos que é fundamental 
dotar os nossos recursos humanos com as competências necessárias, que lhes permitam realizar todo o 
seu potencial, contribuindo assim para o sucesso da AdP. Desta forma, a formação dos colaboradores é 
uma aposta forte da política de gestão de Recursos Humanos. 

Os processos de planeamento, gestão e avaliação da formação, visam dar resposta às necessidades 
formativas identificadas e garantir a qualidade, eficácia e adequação das mesmas. São igualmente 
dinamizadas ações de formação de cariz transversal e estratégico, com vista a promover o desenvolvimento 
organizacional, assim como o reforço e consolidação de valores de partilha e de trabalho e 
desenvolvimento alinhado e conjunto.  

 

Valorização Profissional 

Um dos valores da AdP é o seu contributo para o desenvolvimento dos colaboradores através da aquisição 
de competências e aprendizagem ao longo da vida. Os colaboradores são incentivados a participar em 
programas de Pós Graduação, Mestrado ou Doutoramento em domínios diretamente relacionados com a 
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sua atividade e que contribuam inequivocamente para o aumento do seu capital intelectual. A participação 
em Associações Profissionais ou de Classe que contribuam para a valorização profissional ou se mostrem 
adequadas ao prosseguimento dos fins da Empresa é igualmente incentivada e suportada. 

 

Horário flexível 

Tendo em vista o compromisso de promoção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos 
colaboradores é disponibilizado o regime de horário de trabalho flexível que permite a gestão individual do 
horário de trabalho de cada trabalhador garantindo em simultâneo o cumprimento de todas as obrigações 
profissionais e de produtividade estabelecidas. 

 

Seguros 

A saúde e segurança dos colaboradores é muito valorizada pela AdP. Todos os colaboradores têm acesso a 
um conjunto de seguros que garantem apoio ao próprio e à família em caso de acidente ou doença e 
também nos casos de invalidez ou morte. 

 

Nascer no Mundo AdP 

No âmbito da promoção do envolvimento dos colaboradores com a empresa e do equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional, quando nasce um filho de um colaborador é oferecido um cabaz nascimento que 
pretende celebrar esse momento único que é o nascimento de uma nova vida no Mundo AdP. 

 

Gestão do Desempenho 

O Processo de Avaliação de Desempenho tem como objetivo gerir e desenvolver os contributos individuais, 
por forma a garantir o alinhamento dos desempenhos com a estratégia e os objetivos da empresa e 
potenciar o aumento da produtividade. O Sistema de Avaliação de Desempenho prevê que a avaliação não 
seja um ato isolado mas antes, parte de um processo permanente e contínuo, que integra a observação, o 
acompanhamento, a avaliação e o desenvolvimento dos colaboradores. 

 

Gestão de Carreiras 

A mobilidade interna de colaboradores é uma prática que valorizamos e estimulamos constituindo um fator 
importante na evolução profissional dos nossos recursos humanos. O recrutamento interno 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 e colaboradoras a exposição a novos contextos 
e desafios que potenciam a aquisição de aprendizagens e competências transversais. 

A Política Corporativa de Mobilidade Geográfica, implementada em 2015, tem dado um contribuído ativo 
para a dinamização de processos de mobilidade funcional ao garantir um conjunto de apoios aos 
colaboradores, em mobilidade, destinados a facilitar e apoiar a transição e a instalação no novo local de 
trabalho. 

 

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em que foi 
salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de investigação, inovação, 
desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro). Referência ao plano de ação para o futuro e a medidas de criação 
de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos 
decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.). 
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Durante o ano de 2016 a Direção de I&D deu continuidade à representação do Grupo AdP na plataforma 
europeia WssTp – The European Water Platform. A WssTP conta atualmente com 153 membros e uma 
rede superior a 700 contactos na indústria, instituições científicas e entidades gestoras. 

Integrou-se o Comité de Energia onde foram desenvolvidos diversos trabalhos, tais como elaboração de 
um guião para o PEPE – Plano de Eficiência e Produção de Energia, a ser desenvolvido para cada empresa. 
Em colaboração com a AdP Energias e a Lisboa E-Nova participou-se no grupo de trabalho de elaboração 
dos “Relatórios Remotos”, com base nos dados de energia recolhidos no âmbito do Wattimizer e dados de 
faturação de energia.  

Em Dezembro de 2016 conclui-se o projeto “A multivariable advanced control product for sustainable 
performance of nutrient removal urban WWTPs (ARTICA)” que teve como objetivo a demonstração da 
aplicação de um controlador inteligente para ETAR, para respetiva redução de custos energéticos.  

Deu-se continuidade ao Projecto Europeu LIFE (SWSS) com a referência LIFE14 ENV/PT/000508, “Smart 
Water Supply Systems”. LIFE SWSS - Smart Water Supply Systems, que tem por principal objetivo a criação 
de uma plataforma de apoio à decisão e gestão operacional das entidades gestoras tendo em vista diminuir 
o consumo de energia e consequentemente as emissões de gases com efeito de estufa.  

Durante o mês de maio de 2016 arrancou o projecto RESCCUE - RESilience to cope with Climate Change in 
Urban áreas que visa a implementação em grande escala de soluções tecnológicas em ambiente real, tendo 
em vista potenciar os stakeholders em cenários de alterações climáticas, tendo Lisboa, Barcelona (Espanha) 
e Bristol (Inglaterra) como casos de estudo. 

Deu-se início à segunda fase de desenvolvimento do Portal da Energia, agora designado com marca 
registada de Wattimizer. O Wattimizer 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.  

 

X.Avaliação do Governo Societário 

 

1.Verificação do cumprimento das recomendações recebidas15 relativamente à estrutura e prática de 
governo societário (vide artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro), através da identificação 
das medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada recomendação16 deverá ser incluída: 

a)Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do relatório 
onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e página); 

b)Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa ocorrência e identificação 
de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de prossecução do mesmo objetivo 
da recomendação. 

2.Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, não 
se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo e das 
práticas de governo adotadas. 

 

Cumprimento das Orientações Legais 
Cumprimento Quantificaç

ão 
Justificação 

S N NA 

Objetivos de Gestão:           
  X  Ver ponto relativo aos objetivos de gestão 

 
     

Metas a atingir constantes no PAO 2016      

                                                           

15 Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de relatórios de análise 
da UTAM incidindo sobre Relatório de Governo Societário do exercício anterior.  

16 A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro colunas: 
“Referência”; “Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; e “Justificação e mecanismos alternativos”. 
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>Princípios Financeiros de Referência (Execução PAO 2016)      

• EBITDA  X  57% 
 

• CMVMC+FSE+Gastos com Pessoal  X  101% Desvio não material 

• PRC  X  +2p.p. 

Por execução de 95% do volume de negócios, 
conforme ponto 1. Apresenta uma evolução 
positiva face a 2015 (127%). Desvio não 
material 

• Gastos com comunicações  X  101% Desvio não material 

• Gastos com alojamento e estadas X   91%  

• Gastos com ajudas de custo X   50%  

• Gastos com frota automóvel  X  102% Desvio não material 

• Nº viaturas  X  103% Desvio não material 

• Gastos com Pessoal (sem reversões)  X  102% Desvio não material 

• N.º de Trabalhadores  X  106% Desvio não material 

• Endividamento Bruto X   100%  

• Investimento Financeiro X   100% 
No âmbito da atividade da AdP, SGPS como 
gestora de participações sociais 

Gestão do Risco Financeiro X 

  

0,88% 

Redução face a 2015 em função duma maior 
eficiência da estrutura de financiamento e da 
melhoria das condições de financiamento 
 

Limites de Crescimento do Endividamento X 
  

Aumento de 

70M€ 

O limite de endividamento é analisado de 
forma consolidada. Ver ponto respetivo do 
relatório 

Evolução do PMP a fornecedores  X 

 

Aumento de 

63 dias 

Aproximadamente 90% da dívida de 
fornecedores é para com empresas do Grupo 
(Serviços Partilhados). Resulta 
essencialmente do atraso de pagamentos 
intra-grupo (à AdP Serviços) no valor de cerca 
650 mil Eur. Expurgando este efeito o PMP 
seria de 80 dias. 

Atrasos nos Pagamentos (Arrears) X 
  

3577€ 
Em linha com o verificado em 2015 (valores 
imateriais) 
 

Recomendações do Acionista na aprovação de contas   
X  

Não foram feitas recomendações na 
aprovação de contas 

      

Remunerações:     Valores das reduções remuneratórias: 
Não atribuição de prémios de gestão X     
Órgãos sociais - reduções e reversões remuneratórias 

vigentes em 2016 
X 

 
 20 064,73 € Total da redução remuneratória 

Fiscalização (CF) - reduções e reversões remuneratórias 

vigentes em 2016 
X 

 
 2 627,92 € Total da redução remuneratória 

Auditor externo - reduções e reversões remuneratórias 

vigentes em 2016 

 

 

X  

Não aplicabilidade da redução remuneração 

atento o disposto no artigo 35.º da Lei do OE 

2016 (vd. Nota ao mapa a fls.32) 

 
Restantes trabalhadores - reduções e reversões 

remuneratórias vigentes em 2016 
X 

 
 90 607,10 € Total da redução remuneratória 

Restantes trabalhadores  - proibição de valorizações 

remuneratórias nos termos do Art.º 18º da Lei 7-A/2016 
X 

 
  

 

EGP - artigo 32º e 33º do EGP      

Não utilização de cartões de crédito X  
  

Ver ponto respetivo do relatório e contas. 

Não reembolso de despesas de representação pessoal 
X 

 
  

Ver ponto respetivo do relatório e contas. 

Valor máximo das despesas comunicações 

Valor máximo de combustível e portagens em viaturas de 

serviço 

X 

 

  

Ver ponto respetivo do relatório e contas. 

X 

Despesas não documentadas – n.º 2 do artigo 16º do DL n.º 

133/2013 
 

 
  

 

Proibição de realização de despesas não documentadas X 
 

  
Ver ponto respetivo do relatório e contas. 

Promoção da igualdade salarial entre homens e mulheres – 

n.º 2 da RCM n.º 18/2014   
  

 
Elaboração e divulgação do relatório sobre remunerações 

pagas a homens e mulheres 

 

X 

 

  

Ver ponto respetivo do relatório e contas. 

Prevenção da Corrupção – n.º 1 do artigo 46º do DL n.º 

133/2013 
 

 
  

 

Elaboração e divulgação do relatório anual X 
 

 www.adp.pt  

Ver ponto respetivo do relatório e contas. 
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Contratação Pública      

Aplicação das normas de contratação pública pela empresa X 

 

 

  
A sociedade dá cumprimento aos 
procedimentos legais de contratação pública 

  

 

Aplicação das normas de contratação pública pelas 

participadas X  
  

 

Contratos submetidos a visto prévio do TC   
X  Não foram submetidos contratos a visto 

prévio do TC 

Auditorias do Tribunal de Contas   
X  Não foram feitas recomendações pelo 

Tribunal de Contas 

      

Parque Automóvel 

  

  

O Grupo AdP apenas contratualiza novas 
viaturas diretamente afetas à atividade 
operacional. O valor de 2016 é igual ao de 
2015.  

Nº de viaturas  X 

 0 

Princípio excecionado através de despacho 
conjunto do Secretario de Estado Adjunto do 
Tesouro e das Finanças e do Secretario de 
Estado do Ambiente, de 28/10/2016 

Gastos com Viaturas X   -48851€  

Gastos Operacionais das Empresas Públicas (Art.º 62º da Lei 

82-B/2014) X  
 -36 p.p. 

 

Princípio da Unidade de Tesouraria (Art.º 125º da Lei 82-

B/2014 / artigo 28.º do DL 133/2013)   

  

 
Aplicações Centralizadas no IGCP X     

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em 

Receita do Estado 
 

x 
  

 

 

 

 

XI.Anexos do RGS 

1 – Extrato de ata da reunião do Conselho de Administração de 2 de maio de 2017, em que foi deliberada 
a aprovação do RGS 2016 

2 – Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o nº 2 do artº 54º do RJSPE 

3 – Declarações a que se refere o artº 52º do RJSPE 

4 – Objetivos de gestão e metas quantificáveis fixadas para o mandato 2015/2017. 

5 - Ata da Assembleia Geral de Acionistas que aprovou as contas do exercício de 2015 e extrato de ata da 
reunião do Conselho de Administração de 21 de abril de 2016 que aprovou o RGS 2015, o qual por motivos 
de interrupção de mandato não foi oportunamente submetido na plataforma do SIRIEF e ulteriormente 
aprovado pelo titular da função acionista, situação que se encontra em fase de regularização por forma a 
dar integral cumprimento da legislação em vigor. 

 

 

Lisboa, 2 de maio de 2017 

 

O Conselho de Administração,  


