
 

 1

 

 
 

 
 
  



 

 2

Órgãos sociais 
 
De acordo com o artigo 10º dos Estatutos da Esposende Ambiente, EM, constituem os seus órgãos 
sociais, o Conselho de Administração, o Fiscal Único e a Assembleia Geral, cujos mandatos têm duração 
coincidente com os dos titulares dos órgãos autárquicos. 
 
 
Conselho de Administração 
 

Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger (Presidente) 
Nuno Frederico Almeida e Silva de Aguilar Monteiro (1º Vogal) 
Maria Raquel Morais Gomes do Vale (2ª Vogal) 

 
Fiscal Único 
 

Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães, SROC n.º 148, representada por Maria 
Manuela Alves Malheiro, ROC n.º 916 

 
Assembleia Geral 
 

Presidente: António Benjamim da Costa Pereira 
Vice-Presidente: Paulo Fernando Alves Marques 
Secretário: José Oliveira  
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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
A Esposende Ambiente está de parabéns. 

São dez anos de vida.  

Dez anos plenos de sucesso, em que transformamos ideias em concretizações, em que desenvolvemos e 
implementamos projectos inovadores, em que envolvemos a sociedade no nosso dia-a-dia e em que 
construímos uma sólida imagem de credibilidade, de competência e de profissionalismo. 

Muito se deve à nossa particular forma de trabalhar, sempre em equipa e invariavelmente num espírito de 
colaboração e de interajuda, que nos motiva a realizar cada vez melhor as nossas tarefas.  

E muito se deve também à forma com que enfrentamos os problemas, ao espírito com que encaramos as 
oportunidades e como atentamos às necessidades de todas as partes interessadas, desde logo do 
detentor do capital social da empresa - a Câmara Municipal - e, sobretudo, dos nossos utilizadores. 

 Mas nem sempre foi/é fácil esse desígnio de melhoria contínua e de salvaguarda permanente da 
implementação das melhores soluções e do cumprimento das expectativas que são em nós colocadas. 

Aliás, estes dez anos pautaram-se, a nível nacional, por grandes alterações de circunstância de ordem 
política, económica e social, que, de forma objectiva, se reflectiram também localmente.  

Após uma fase de elevados investimentos e de um claro crescendo da actividade do sector das águas e 
dos resíduos, nestes últimos anos ocorreram mudanças relevantes nas políticas prosseguidas no contexto 
em que se desenvolve a nossa actividade.  

De facto, a reorganização do sector do abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos 
urbanos tem constituído matéria de relevo no âmbito daqueles que constituem os desafios a que o actual 
Governo (XIX Governo Constitucional) se propôs, constituindo seus declarados objectivos a resolução de 
problemas de ordem ambiental ditos de primeira geração e, ainda, problemas vigentes de 
sustentabilidade económico-financeira associados ao sector. 

 
Tais objectivos, que se harmonizam com mudanças estratégicas substanciais nas políticas vigentes, 
consubstanciam-se por alterações de ordem legislativa de suma relevância. Refira-se, em concreto, a 
alteração da Lei Orgânica da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos a alteração da Lei de 
Delimitação de Sectores, e, também, a revisão dos regimes jurídicos dos Serviços de Âmbito Municipal e 
Multimunicipal de Abastecimento de Água, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos 
Urbanos. 

 
Todos os desenvolvimentos em curso em sede das políticas públicas aplicadas ao sector, e, muito 
concretamente, as alterações introduzidas ao diploma referente aos Estatutos da ERSAR e à actividade 
dos Serviços de Âmbito Municipal, representam uma correspondente reorganização naquelas que 
constituem a realidade nacional do sector e a gestão dos sistemas municipais.  

Neste último, importa referir que tal não se confina intrinsecamente ao nível das entidades que gerem o 
contexto municipal dos sistemas de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de 
gestão de resíduos urbanos, mas, por inerência, se presenciarão repercussões ao nível dos utilizadores 
finais dos sistemas.  

Naturalmente que a Esposende Ambiente se manteve sempre atenta a todos estes desenvolvimentos, 
adaptando-se e conformando a sua actividade aos regimes legais vigentes, mas sem nunca descurar que 
a qualidade do serviço que é prestado, nas suas mais variadas áreas de intervenção, se constitui como 
objectivo estratégico da maior relevância e o qual se manterá invariavelmente como sendo desígnio 
maior. 

Neste contexto, sabemos que a equipa se encontra plenamente preparada para atender a todo este novo 
paradigma de políticas públicas em presença, sendo capaz de operar as modificações necessárias e de 
ultrapassar as contrariedades sem colocar em causa o prosseguimento da missão e dos valores definidos, 
e sempre assumindo a visão delineada como sendo basilar.  
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Portanto, e não obstante algumas dificuldades com que nos fomos deparando fruto de repercussões 
vindas do exterior, o cumprimento dos objectivos que nos propusemos concretizar no decurso destes anos 
de trabalho, designadamente de 2014, nunca estiveram em questão, o que nos permite fazer um balanço 
extremamente positivo e apresentar todo um vasto conjunto de sucessos, que serão apresentados no 
decurso do presente relatório e que será possível ler-se. 

Importa referir que os mesmos não teriam sido possíveis sem a estreita colaboração de todas as partes 
interessadas, salientando-se os colaboradores, os Executivos e as Administrações anteriores, os 
fornecedores, as entidades regionais e nacionais com as quais interagimos e, naturalmente, a inestimável 
proximidade com o nosso universo de utilizadores. 

Deixamos, por fim, uma palavra para o futuro - o equilíbrio conseguido entre as vertentes 
social/ambiental/económica tem permitido à empresa encarar qualquer desafio com toda a confiança, na 
certeza de que o nosso trabalho continuará a revelar-se fundamental para o desenvolvimento sustentado 
do concelho e para a melhoria da qualidade de vida de toda a população. 

 
A todos, muito obrigado. 
 
O Conselho de Administração 
 
Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger 
Nuno Frederico Almeida e Silva de Aguilar Monteiro  
Maria Raquel Morais Gomes do Vale 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 
No cumprimento do disposto no artigo 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, apresenta o Conselho de 
Administração o Relatório e Contas da EAmb – Esposende Ambiente, EM, Sociedade Unipessoal, Lda., que 
inclui a análise da actividade que explora e os documentos de prestação de contas da actividade 
empresarial local. 
 
A Esposende Ambiente completou, em Dezembro de 2014, dez anos de actividade, uma década em que 
manifestamente se atingiu os objectivos que constituíram a base de decisão da criação da Empresa 
Municipal e são de reiterar mais uma vez, os bons resultados sempre alcançados e cuja visibilidade é 
clara, nomeadamente ao nível da qualidade de serviço que é prestado aos utilizadores e ao 
desenvolvimento/implementação de toda uma evidente estratégia de melhoria contínua. 
 
Num contexto de permanente mutação, a responsabilidade de gerir e bem o que é público, foi e será 
sempre o nosso lema. Mais uma vez, a gestão pautou-se por um extremo rigor e contemplou todos os 
distintos aspectos de uma forma global e integrada, numa perspectiva de sustentabilidade e de qualidade 
total, tal como se poderá comprovar através das informações constantes no presente relatório. 
 
Neste documento importa efectuar-se uma descrição um pouco mais exaustiva sobre os grandes desafios 
que a empresa se propôs concretizar ao longo do ano de 2014 e dos projectos em curso. 
 
 
MISSÃO 
 
Ao assumir o compromisso de fazer chegar a cada utilizador água de excelente qualidade, de recolher 
adequadamente as suas águas residuais, de manter o concelho de Esposende nas melhores condições de 
higiene e salubridade, de promover continuamente a valorização ambiental e de satisfazer as exigências 
de saúde pública, a Esposende Ambiente pretende ser reconhecida como um dos responsáveis pela 
promoção e manutenção do desenvolvimento harmonioso da qualidade de vida dos cidadãos e tornar-se 
numa empresa de referência no sector em que desenvolve a sua actividade principal. 
 
 
VISÃO 
 
 
Diariamente, a Esposende Ambiente esforça-se para melhorar as suas infra-estruturas e metodologias de 
trabalho, a fim de assegurar uma constante agilização, evolução e aperfeiçoamento da capacidade de 
resposta às necessidades apresentadas pelos munícipes, tendo como preocupação constante a melhoria 
do seu nível de satisfação, a salvaguarda dos interesses ambientais locais e o desenvolvimento sustentado 
do concelho. 
 
 
VALORES 
 
 
A Esposende Ambiente está empenhada em prevenir qualquer forma de poluição que possa resultar das 
sua actividades, produtos e serviços, procurando continuamente oportunidades para melhorar o seu 
comportamento ambiental, aplicando as melhores soluções ambientais, desde que economicamente 
viáveis e promovendo a protecção e valorização dos recursos existentes. 
 
Promove ainda a formação e a aplicação de boas práticas aos seus colaboradores, como forma de 
melhoria do desempenho das suas funções, competências, responsabilidades e realização pessoal, num 
assumido esforço de modernização. 
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Figura 1 – Marginal de Esposende 

 
 
II. POLÍTICA DA SUSTENTABILIDADE 
 
Entendemos que a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos passa pela prestação de um serviço de 
elevada qualidade, nas suas várias vertentes, mas, mais ambiciosos que somos, também através de 
preocupações e realizações que vão muito para além do estrito cumprimento deste objectivo, constituindo 
a forma como o fazemos um factor basilar de sucesso para o desenvolvimento sustentado do concelho. 

 

Assim, aderimos e mantemo-nos fiéis aos princípios seguintes: 

 
• Assegurar o fornecimento de água apropriada para consumo humano; 
• Assegurar a recolha e a promoção do tratamento de águas residuais, sem comprometer utilizações 

ulteriores que delas se possam fazer; 
• Promover a limpeza pública na área do Município de Esposende através da recolha adequada e 

encaminhamento dos resíduos produzidos privilegiando a sua valorização; 
• Gerir os espaços verdes do concelho e as infra-estruturas associadas potenciando a sua harmonização 

com o meio urbano; 
• Promover continuamente a satisfação das exigências de saúde pública; 
• Fomentar a sensibilização ambiental junto de toda a comunidade envolvente; 
• Cumprir a legislação aplicável e outros requisitos que a empresa subscreva, nas vertentes de 

qualidade, ambiente, segurança e responsabilidade social; 
 
  



 

 

• Prevenir qualquer forma de poluição que
• Procurar continuamente oportunidades para melhorar o nosso comportamento e assim promover a 

melhoria da satisfação dos nossos 
• Aplicar as melhores soluções ambientais, desde que viáveis, promovendo a protecção e valorização dos 

recursos existentes; 
• Promover a formação e a aplicação de boas práticas aos nossos colaboradores e aos que trabalham 

em nome da empresa, como forma de melho
responsabilidades e realização pessoal, num assumido esforço de modernização e de inovação;

• Promover condições de trabalho adequadas e a prevenção de lesões e danos para a saúde, dos 
colaboradores e demais partes interessadas envolvidas, pugnando pelo respeito efectivo dos princípios 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, das principais convenções da Organização 
Internacional do Trabalho sobre normas laborais;

• Respeitar os direitos humanos e, designa
negociação colectiva, a eliminação do trabalho infantil e de todas as formas de trabalho forcado, bem 
como de outras praticas laborais atentatórias da dignidade das pessoas;

• Assegurar a igualdade de oportunidades e de tratamento, procurando evitar todas as formas de 
discriminação não relacionada com a aptidão para a execução do trabalho;

• Comunicar os nossos compromissos e os aspectos ambientais relacionados com as nossas actividades, 
tanto internamente como a quem os solicitar;

• Adoptar na comunicação, tanto interna como externa, formas de diálogo aberto e construtivo, com 
transparência e respeito pela verdade;

• Promover um ambiente de bem
dos nossos colaboradores e dos que para nós trabalham.

• Colaborar com outras instituições, nomeadamente no concelho de Esposende, no desenvolvimento 
económico-social local, na gestão sustentável e eficiente do ambiente e na prossecução de objectivos 
comuns; 

• Respeitar e fazer respeitar todos os princípios constantes no nosso código de ética.
 
 

Esta Política fundamenta o Sistema de Gestão Empre
enquadramento para a definição e acompanhamento periódico de objectivos
esta política, com vista a manter e garantir a melhoria contínua da eficácia do Sistema de acordo com os 
requisitos das normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001 (Higiene, Segurança e 
Saúde no Trabalho) e SA 8000 (Responsabilidade Social), num assumido esforço de desenvolvimento 
sustentado do concelho. 

 

 

 

Figura 2 – Símbolos de Certificação 

de poluição que possa resultar das nossas actividades, produtos e serviços;
Procurar continuamente oportunidades para melhorar o nosso comportamento e assim promover a 
melhoria da satisfação dos nossos utilizadores e em geral dos munícipes de Esposende;
plicar as melhores soluções ambientais, desde que viáveis, promovendo a protecção e valorização dos 

Promover a formação e a aplicação de boas práticas aos nossos colaboradores e aos que trabalham 
em nome da empresa, como forma de melhoria do desempenho das suas funções, competências, 
responsabilidades e realização pessoal, num assumido esforço de modernização e de inovação;
Promover condições de trabalho adequadas e a prevenção de lesões e danos para a saúde, dos 

partes interessadas envolvidas, pugnando pelo respeito efectivo dos princípios 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, das principais convenções da Organização 
Internacional do Trabalho sobre normas laborais; 
Respeitar os direitos humanos e, designadamente, a liberdade de afiliação sindical, o direito a 
negociação colectiva, a eliminação do trabalho infantil e de todas as formas de trabalho forcado, bem 
como de outras praticas laborais atentatórias da dignidade das pessoas; 

portunidades e de tratamento, procurando evitar todas as formas de 
discriminação não relacionada com a aptidão para a execução do trabalho; 
Comunicar os nossos compromissos e os aspectos ambientais relacionados com as nossas actividades, 

como a quem os solicitar; 
Adoptar na comunicação, tanto interna como externa, formas de diálogo aberto e construtivo, com 
transparência e respeito pela verdade; 
Promover um ambiente de bem-estar na empresa, protegendo continuamente a segurança e saúde 

nossos colaboradores e dos que para nós trabalham. 
Colaborar com outras instituições, nomeadamente no concelho de Esposende, no desenvolvimento 

social local, na gestão sustentável e eficiente do ambiente e na prossecução de objectivos 

speitar e fazer respeitar todos os princípios constantes no nosso código de ética.

Esta Política fundamenta o Sistema de Gestão Empresarial da Esposende Ambiente, E
enquadramento para a definição e acompanhamento periódico de objectivos e metas consistentes com 
esta política, com vista a manter e garantir a melhoria contínua da eficácia do Sistema de acordo com os 
requisitos das normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001 (Higiene, Segurança e 

000 (Responsabilidade Social), num assumido esforço de desenvolvimento 
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possa resultar das nossas actividades, produtos e serviços; 
Procurar continuamente oportunidades para melhorar o nosso comportamento e assim promover a 

e em geral dos munícipes de Esposende; 
plicar as melhores soluções ambientais, desde que viáveis, promovendo a protecção e valorização dos 

Promover a formação e a aplicação de boas práticas aos nossos colaboradores e aos que trabalham 
ria do desempenho das suas funções, competências, 

responsabilidades e realização pessoal, num assumido esforço de modernização e de inovação; 
Promover condições de trabalho adequadas e a prevenção de lesões e danos para a saúde, dos 

partes interessadas envolvidas, pugnando pelo respeito efectivo dos princípios 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem, das principais convenções da Organização 

damente, a liberdade de afiliação sindical, o direito a 
negociação colectiva, a eliminação do trabalho infantil e de todas as formas de trabalho forcado, bem 

portunidades e de tratamento, procurando evitar todas as formas de 

Comunicar os nossos compromissos e os aspectos ambientais relacionados com as nossas actividades, 

Adoptar na comunicação, tanto interna como externa, formas de diálogo aberto e construtivo, com 

estar na empresa, protegendo continuamente a segurança e saúde 

Colaborar com outras instituições, nomeadamente no concelho de Esposende, no desenvolvimento 
social local, na gestão sustentável e eficiente do ambiente e na prossecução de objectivos 

speitar e fazer respeitar todos os princípios constantes no nosso código de ética. 

sarial da Esposende Ambiente, EM, e proporciona o 
e metas consistentes com 

esta política, com vista a manter e garantir a melhoria contínua da eficácia do Sistema de acordo com os 
requisitos das normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente), OHSAS 18001 (Higiene, Segurança e 

000 (Responsabilidade Social), num assumido esforço de desenvolvimento 
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III. ASPECTOS A REALÇAR 
 
A empresa municipal Esposende Ambiente no final de 2014 deu inicio a uma campanha de isenção de 
custos de ligação aos sistemas públicos de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e 
que se mantem em curso. 
 
São abrangidos por esta medida os pedidos de ligação de utilizadores Domésticos e Não Domésticos de 
todo o concelho, desde que exista possibilidade de ligação imediata à rede sem prolongamentos 
superiores a 20 metros. 
 
Não obstante os avultados investimentos que o Município efectuou ao longo dos últimos anos nas redes 
de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, que orçaram em vários milhões de 
euros e que permitiram dotar o concelho de sistemas públicos que, no tocante à água, se cifra na ordem 
dos 100%, e, ao nível do saneamento, se situa nos 85%, continua a verificar-se que a taxa de adesão não 
acompanha ainda estes valores.  
 
Apesar das sucessivas campanhas de redução das taxas de ligação que a Esposende Ambiente tem vindo 
a desenvolver, ainda existe uma grande margem de potenciais utilizadores, razão pela qual a empresa 
entendeu avançar com esta campanha de isenção de custos no sentido de cativar mais clientes, 
justificando, assim, os investimentos realizados. A par deste aspecto, a ligação aos sistemas da rede 
pública é também uma questão de saúde pública, na medida em que garante a qualidade da água 
consumida, o tratamento adequado dos efluentes e a gestão racional e sustentada dos recursos hídricos. 

 
Figuras 3 – Flyer de Campanha de Ligações em curso 
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Assim, de entre as estratégias definidas e em desenvolvimento em contexto social, importa realçar, por 
um lado, todo o apoio que tem vindo a ser prestado à comunidade e, por outro, a instituição de medidas 
no sentido de ser atribuída uma especial atenção à qualidade de vida dos colaboradores. 
 
Para o exterior foram emanadas várias notas informativas dando conta dos meios que os cidadãos 
possuem ao seu dispor para, em caso de necessidade, melhor conseguirem fazer face aos encargos que 
representa a prestação dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de 
gestão de resíduos. 
 
Como exemplos, a continuidade de diminuição em 20% até à total isenção dos custos de ligação aos 
sistemas públicos referentes às duas primeiras componentes referidas, as facilidades de pagamento 
faseado, a existência de um regime tarifário para famílias numerosas e de um tarifário social. 
 
Mais, os regimes tarifários dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e, 
também, de gestão de resíduos, não sofreram no concelho de Esposende a actualização à taxa de 
inflação, e nem foram incrementados tendo presentes os aumentos impostos pelo Governo para as tarifas 
aplicadas pelos sistemas multimunicipais (que, para a água, se reflectiu num aumento na ordem dos 4% 
e, no que concerne ao saneamento de águas residuais, de 5%).  
 
Os custos adicionais que estas medidas representaram foram internalizados pela empresa, num evidente 
esforço tendo em vista a minimização dos encargos das famílias, empresas e instituições.  
 
Importa também realçar que foi sempre garantido o contacto sistemático com os utilizadores que 
apresentaram dificuldades de efectuar o pagamento dos serviços, por forma a que, em conjunto, 
pudessem ser avaliadas e implementadas as melhores medidas visando a continuidade da prestação dos 
mesmos (salientando-se, mais uma vez, as facilidades de pagamento faseado de facturas), sempre em 
devida articulação com o Serviço de Acção Social da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia nossas 
parceiras desde sempre. 
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A Esposende Ambiente foi distinguida mais uma vez com os selos de “Qualidade exemplar da água para 
consumo humano 2014” e “Qualidade do serviço de abastecimento público de água 2014” da ERSAR – 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. A entrega destas distinções ocorreu em 
novembro, no âmbito da Expo Conferência da Água, que se realizará no Centro de Congressos do LNEC, 
em Lisboa, organizada pelo Jornal Água&Ambiente. 

Neste ano de 2014, e pela primeira vez, foram atribuídos selos de “Qualidade do serviço de abastecimento 
público de água”, que pretendem evidenciar as entidades prestadores de serviço de abastecimento 
público de água que, no último ano de avaliação regulatória, tenham cumprido todos os critérios previstos 
no respectivo regulamento.  

A Esposende Ambiente evidencia-se ao arrecadar esta distinção e ao voltar a ser distinguida com o selo 
“Qualidade exemplar da água para consumo humano”, com o qual havia sido premiada em 2013.  

Este certificado atesta que a água que é distribuída pela empresa cumpre todos os requisitos para poder 
ser classificada de excelente, confirmando, assim, que os utilizadores podem ter plena confiança na sua 
qualidade e podem beber água da rede pública, como tem vindo a ser continuamente divulgado e 
conforme têm vindo a confirmar as análises efectuadas regularmente.  

Do mesmo modo, o selo “Qualidade do serviço de abastecimento público de água ” atesta a excelência do 
serviço que é prestado pela Esposende Ambiente. 

Ambas as distinções colocam o Município de Esposende na linha da frente em termos de qualidade nestas 
áreas, o que denota o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Esposende Ambiente, 
que, a partir de 19 de novembro, passará a usar estes dois selos de Qualidade, associando, assim, uma 
marca única identificativa da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores. 

 
 

 
 
Figuras 4 – Prémio Água Segura 
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Figuras 5 – Acções de voluntariado empresarial   
 
 
O concelho voltou a ser palco da iniciativa do GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania 
Empresarial, reforçando a importância central da sustentabilidade e da cidadania para a empresa, e 
reconhecendo que os princípios, valores e boas práticas da responsabilidade social norteiam o seu 
crescimento. 
 
O envolvimento activo da empresa municipal Esposende Ambiente e do Parque Natural Litoral Norte, foi 
desde a primeira hora em que receberam cerca de 140 voluntários das empresas Ana Aeroportos, 
Groundforce, Banco Popular, LH, DHL, Euronext, Banco Santander, Eurest, Siemens, Fundação PT, Unicer, 
Morais Leitão, Galvão Teles e Soares da Silva, Comunidade de Inserção Social de Esposende e, 
naturalmente, da Esposende Ambiente. 
 
De facto, o crescimento sustentável da empresa, com a procura de respostas inovadoras que conduzam 
ao desenvolvimento do concelho, à melhoria na prestação de um serviço de qualidade e ao 
reconhecimento e valorização dos seus colaboradores, tem levado a Esposende Ambiente a implementar 
novos e ambiciosos projectos, que cada vez mais evidenciam os princípios subscritos em 2010, e que 
tanta relevância possuem para ajudar a ultrapassar tempos de crise como aquele que atravessamos. 
 
  
 
 
 
 



 

 

Relativamente ao saneamento de águas
actualmente na ordem dos 80%-85%. Este tem sido um aspecto de sucesso que permite não apenas o 
cumprimento das metas traçadas em sede de Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento 
de Águas Residuais (PEAASAR), mas a confirmação, mais uma vez, que a quali
populações é uma das constantes preocupações nas definições estratégicas de gestão da empresa.
 
Tal como vem sendo reportado em anos anteriores, lamentavelmente as taxas de adesão não 
correspondem às excelentes taxas de cobertura em presen
relativamente ao qual a empresa não tem descansado, na medida em que estão subjacentes problemas 
de ordem ambiental e também de sustentabilidade económico
 
 

 
Figura 6 – Acção de acompanhamento da e

 
A diminuição das infiltrações na rede de drenagem de águas residuais também constituiu uma importante 
meta, numa óptica de boa gestão ambiental e também em ordem a melhorar progressivamente os 
indicadores de gestão financeira, algo que tem vindo a ser conseguido, designadamente com a directa 
colaboração da empresa gestora do sistema multimunicipal, a Águas do Noroeste SA. 
 
A gestão do sistema de drenagem de águas pluviais foi, ao abrigo da renovação do Acordo de Gestão 
celebrado com a Câmara Municipal, retomado 
uma das prioridades da actuação da empresa
 
 

Figura 7 – Antes e depois da  execução de trabalhos na rede pluvial
 

Relativamente ao saneamento de águas residuais, realça-se mais uma vez a invejável taxa de cobertura, 
85%. Este tem sido um aspecto de sucesso que permite não apenas o 

traçadas em sede de Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento 
de Águas Residuais (PEAASAR), mas a confirmação, mais uma vez, que a quali
populações é uma das constantes preocupações nas definições estratégicas de gestão da empresa.

Tal como vem sendo reportado em anos anteriores, lamentavelmente as taxas de adesão não 
correspondem às excelentes taxas de cobertura em presença, um problema que possui variadas razões e 
relativamente ao qual a empresa não tem descansado, na medida em que estão subjacentes problemas 
de ordem ambiental e também de sustentabilidade económico-financeira. 

 

Acção de acompanhamento da execução de trabalhos 

A diminuição das infiltrações na rede de drenagem de águas residuais também constituiu uma importante 
meta, numa óptica de boa gestão ambiental e também em ordem a melhorar progressivamente os 

e gestão financeira, algo que tem vindo a ser conseguido, designadamente com a directa 
colaboração da empresa gestora do sistema multimunicipal, a Águas do Noroeste SA. 

A gestão do sistema de drenagem de águas pluviais foi, ao abrigo da renovação do Acordo de Gestão 
celebrado com a Câmara Municipal, retomado no ano de 2014, tendo-se, desde logo, constituído como 
uma das prioridades da actuação da empresa. 

 
Antes e depois da  execução de trabalhos na rede pluvial 
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se mais uma vez a invejável taxa de cobertura, 
85%. Este tem sido um aspecto de sucesso que permite não apenas o 

traçadas em sede de Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento 
de Águas Residuais (PEAASAR), mas a confirmação, mais uma vez, que a qualidade de vida das 
populações é uma das constantes preocupações nas definições estratégicas de gestão da empresa. 

Tal como vem sendo reportado em anos anteriores, lamentavelmente as taxas de adesão não 
ça, um problema que possui variadas razões e 

relativamente ao qual a empresa não tem descansado, na medida em que estão subjacentes problemas 

 

A diminuição das infiltrações na rede de drenagem de águas residuais também constituiu uma importante 
meta, numa óptica de boa gestão ambiental e também em ordem a melhorar progressivamente os 

e gestão financeira, algo que tem vindo a ser conseguido, designadamente com a directa 
colaboração da empresa gestora do sistema multimunicipal, a Águas do Noroeste SA.  

A gestão do sistema de drenagem de águas pluviais foi, ao abrigo da renovação do Acordo de Gestão 
se, desde logo, constituído como 
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IV. RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
Nos termos do artigo 5.º dos seus Estatutos, a Esposende Ambiente, EM, tem como objecto: 
 
A gestão e exploração dos sistemas públicos de captação e distribuição de água para consumo público, a 
drenagem e tratamento de águas residuais, de recolha de águas pluviais, a recolha e deposição de resíduos 
sólidos urbanos e a limpeza e higiene pública, o planeamento e execução de tarefas de gestão de espaços 
públicos e infra-estruturas associadas, a reabilitação do património municipal e, em geral, a intervenção 
em matéria de ambiente na área do Município de Esposende; 
 
São, no entanto, as actividades de distribuição de água ao concelho de Esposende e a drenagem e 
tratamento de águas residuais produzidas no Município, as geradoras da maior parte dos rendimentos da 
nossa actividade, conforme demonstra o gráfico a seguir apresentado. 
 

  
Gráfico 1 – Distribuição percentual da actividade da empresa no ano de 2014 
 
 
A actividade comercial da EAmb - Esposende Ambiente, EM, durante o ano de 2014 ascendeu a mais de € 
5.300.000,00, resultante, na sua grande maioria, das principais rubricas acima descritas. 
 
Assim, pode concluir-se que cerca de 27% da actividade está indexada à venda directa de água, enquanto 
a drenagem de águas residuais no seu conjunto, a tarifa fixa e variável de saneamento, atingem 23% da 
actividade total. 
 
De salientar que, ao nível as outras prestações de serviços, a sua percentagem na actividade ascendeu a 
15% do valor total. 
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13%
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1. Rede de Distribuição de Água 
 
 
A Esposende Ambiente importa e abastece água captada no Rio Cávado, a qual é tratada pelo sistema 
multimunicipal Águas do Noroeste, SA, do qual o Município de Esposende é accionista. 
 

Depois de captada e tratada, a água é disponibilizada à Esposende Ambiente em 7 pontos de entrega – 
Reservatórios do Marachão, Bouro, Bouro existente, S. Lourenço, Vila Chã e Antas e 2 nós de 
abastecimento para aglomerados populacionais mais a norte do concelho, na freguesia de Forjães.  
 
No total, estes reservatórios apresentam uma capacidade de reserva de 16.000 m3 de água, suficiente 
para garantir o abastecimento à população de concelho durante cerca de 3 dias, através de um sistema 
de distribuição com mais de 428 km de comprimento, com diâmetros que variam entre DN 63 e DN 400, 
sendo o principal material o PVC, bem como tem disponível para manobra e controlo válvulas de 
seccionamento, válvulas de descarga, ventosas, válvulas redutoras de pressão e 1 sobrepressora para 
fazer chegar a água a uma cota mais elevada. 
 
Este sistema permite uma taxa de cobertura de mais de 99% da população, valor já superior ao objectivo 
operacional de servir cerca de 95% da população total do país com sistemas de abastecimento de água, 
definido na primeira estratégia do PEAASAR II 2007/2013. 
 
 

 
Figura 8 – Foz do Rio Cávado 
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Água importada 
 
Durante o ano de 2014, foram importados, no total, 2.232.866 m3 de água à empresa multimunicipal 
Águas do Noroeste, distribuídos pelos seguintes pontos de entrega do Município: 
 
  
 
Reservatório do Marachão 
 

 
Figura 9 – Reservatórios do Marachão 
 
No gráfico é possível comparar a evolução do volume de água importada, adquirida às Águas do 
Noroeste, no ponto de entrega do Marachão.  
 
Este reservatório abastece água às populações dos territórios de Rio Tinto, de Fonte Boa, de Fão, de 
Apúlia e de parte de Gandra.  
 
 

 
 
Gráfico 2 – Volume mensal de água fornecido pelas Águas do Noroeste, SA, à Esposende Ambiente no ponto de 
entrega Reservatório Marachão 
 

 
O volume anual em 2014 foi inferior em cerca de 23.513m3 de água relativamente a 2013, sendo que este 
reservatório importou cerca de 34% do volume total de água do concelho no ano de 2014, destacando-se 
uma acentuada queda no consumo de água nestes territórios, no período de verão.  
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Reservatório do Bouro 
 

 
 
Figura 10 – Reservatórios do Bouro 

 
Neste gráfico é possível comparar a evolução do volume de água importada, adquirida às Águas do 
Noroeste, no ponto de entrega do Bouro.  
 
Este reservatório abastece água às populações dos territórios de Esposende, Marinhas e parte das 
freguesias de Mar, de Palmeira de Faro, de Curvos, de Gandra e Gemeses. 
 
 

 
Gráfico 3 – Volume mensal de água fornecido pelas Águas do Noroeste, SA, à Esposende Ambiente no ponto de 
entrega Reservatório do Bouro 
 
 
O volume anual em 2014 foi inferior em cerca de 19.122m3 de água relativamente a 2013, confirmando a 
tendência de queda de consumo de água dos clientes destes territórios, sendo que este reservatório 
importou 40% do volume total de água no ano de 2014. 
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2014 65.442 66.218 63.211 73.736 73.566 86.116 102.478 117.167 91.442 61.551 62.730 63.630 
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Reservatório S. Lourenço 
 

 
 
Gráfico 4 – Volume mensal de água fornecido pelas Águas do Noroeste, SA, à Esposende Ambiente no ponto de 
entrega Reservatório S. Lourenço 
 
Este reservatório abastece água às populações do território de Palmeira de Faro e de Curvos. 
O volume anual em 2014 foi inferior em cerca de 20.530m3 de água relativamente a 2013, sendo que 
este reservatório importou 8% do volume total de água no ano de 2014. 
 
 
Reservatório Vila Chã 
 

 
Figura 11 – Reservatórios de Vila Chã 
 

 
 
Gráfico 5 – Volume mensal de água fornecido pelas Águas do Noroeste, SA, à Esposende Ambiente no ponto de 
entrega Reservatório Vila Chã 
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O gráfico permite comparar a evolução do volume de água importada, adquirida às Águas do Noroeste, 
no ponto de entrega de Vila Chã. Este reservatório abastece água às populações do território de Vila Chã, 
de Forjães e de parte de Marinhas. 
 
O volume anual em 2014 foi superior em cerca de 5.527m3 de água relativamente a 2013, sendo que 
este reservatório importou 4% do volume total de água no ano de 2014. 
 
 
Reservatório de Antas 
 
 

 
Figura 12 – Reservatórios de Antas 
 
 
Pelo gráfico abaixo indicado é possível comparar a evolução do volume de água importada, adquirida às 
Águas do Noroeste, no ponto de entrega do Reservatório de Antas.  
Este reservatório abastece água às populações de parte do território de Antas, de Belinho e de parte de 
Mar.  
 

 
 
Gráfico 6 – Volume mensal de água fornecido pelas Águas do Noroeste, SA, à Esposende Ambiente no ponto de 
entrega Reservatório Antas 
 
 
O volume anual em 2014 foi inferior em cerca de 18.042m3 de água relativamente a 2013, sendo que 
este reservatório importou 8% do volume total de água no ano de 2014. 
 
 
Nó de Forjães I 
 
 
No gráfico abaixo, é possível comparar a evolução do volume de água importada, adquirida às Águas do 
Noroeste, no nó de entrega de Forjães I. Esta picagem abastece água a uma pequena parte da população 
de Forjães.  
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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000
RESERVATÓRIO DE ANTAS 



 

 20

 
 
Gráfico 7 – Volume mensal de água fornecido pelas Águas do Noroeste, SA, à Esposende Ambiente no Nó de Forjães 
1 
 
 
O volume anual em 2014 foi inferior em cerca de 2.001 m3 de água relativamente a 2013, sendo que este 
reservatório importou 1% do volume total de água no ano de 2014. 
 
 
Nó de Forjães II 
 

 
 
Gráfico 8 – Volume mensal de água fornecido pelas Águas do Noroeste, SA, à Esposende Ambiente no Nó de Forjães 
2 
 
Neste gráfico é possível comparar a evolução do volume de água importada, adquirida às Águas do 
Noroeste, no nó de entrega de Forjães II. Esta picagem abastece água a grande parte da população de 
Forjães. 
 
O volume anual em 2014 foi superior em cerca de 8.609m3 de água relativamente a 2013, sendo que 
este reservatório importou 5% do volume total de água no ano de 2014. 
 
 
 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 2.080 1.993 1.748 1.930 1.822 1.856 2.106 2.514 2.026 2.306 1.819 1.926 

2013 2.133 2.147 1.911 2.343 1.686 1.991 2.531 2.650 2.955 2.195 1.987 1.967 

2014 1.979 1.918 1.734 2.024 1.831 2.096 2.222 2.346 2.183 1.949 2.087 2.126 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Nó de FORJÃES 1 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 4.696 4.700 4.455 4.823 4.826 5.040 6.123 6.762 5.594 5.104 4.346 5.005 

2013 5.338 4.930 4.617 5.512 4.597 5.439 6.894 7.713 12.257 6.480 6.608 6.681 

2014 7.413 8.014 8.723 7.795 7.776 7.054 6.950 7.014 6.809 5.346 6.048 6.733 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Nó de FORJÃES 2 



 

 

Volume total água importada 2014
 

 
Gráfico 9 – Volume total mensal de água fornecido pelas 
 
 
Durante o ano de 2014, foram importados no 
Águas do Noroeste, comparativamente aos
municipal no ano de 2013.  
 
De salientar que durante o ano de 20
2013, o que representa um decréscimo
actividade. 
 

 
Figura 13 – Distribuição de Agua   
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Distribuição de água 
 
Em 31 de Dezembro o número total de utilizadores ascendia a 19.034, distribuídos pelo território do 
concelho. O consumo de água facturado e medido em 2014 atingiu 1.553.940m3. 
 
As freguesias de maior densidade populacional são, como seria de esperar, os territórios que apresentam 
maior consumo. As zonas de Esposende, Fão, Marinhas e Apúlia, destacam-se do resto do concelho pelo 
consumo registado ao longo de 2014. 
 
 

 
Gráfico 10 – Distribuição de água por território 2013/2014 
 
Ao longo do ano de 2014 o volume facturado de água no concelho oscilou de acordo com o gráfico abaixo 
apresentado, tendo-se registado um consumo inferior de água na generalidade do ano, em especial no 
período designado por época alta, reflectindo o impacto das condições meteorológicas instáveis que se 
fizeram sentir no verão de 2014. 

 
 

 
 
Gráfico 11 – Distribuição de água mensal 2012 / 2013 / 2014 
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Em 2014 o número de utilizadores efectivos de água aumentou em 148, fixando-se no final do ano 
19.034 utilizadores, o que se traduz numa taxa de crescimento de cerca de 1%, pelo que consideramos 
positivo e de realçar esta variação de utilizadores, num período de contenção económica que o país 
atravessa. 
 
A evolução de utilizadores em termos mensais encontra-se representada no gráfico a seguir, onde se 
pode constatar o acentuado aumento de clientes na época balnear, seguido de um grande pedido de 
desistências/denúncias de contrato, por força da desocupação de imoveis no concelho no último trimestre 
do ano de 2014. 

 

 
Gráfico 12 - Evolução de número de utilizadores em 2012/ 2013/ 2014 

 
 

Sendo o município de Esposende caracterizado pela forte sazonalidade, a época balnear traduz-se 
anualmente como o ponto alto da nossa prestação de serviços, onde são atingidos os pontos máximos de 
consumo de água do ano. O ano de 2014 não foi excepção.  
 
 

 
Figura 14 – Praia do concelho de Esposende 
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Os utilizadores de carácter Doméstic
 
 

Gráfico 13 – Número de utilizadores domésticos
 
 
Conforme se pode constatar nos gráficos apresentados, os 
foram os que maior volume de água consumiram em 2014 e que ascendeu a
água, representando 77% do volume total
 

Gráfico 14 - Consumo de água Doméstico
 
 

Conforme se pode constatar pelos gráficos apresentados, os consumos dos utilizadores domésticos 
diferem entre época balnear e os restantes meses do ano,
manutenção dos sistemas públicos 
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pode constatar pelos gráficos apresentados, os consumos dos utilizadores domésticos 
época balnear e os restantes meses do ano, contudo o custo de funcionamento e 

 é constante num concelho caracterizado pela forte sazonalidade

Mai Jun Jul Ago Set Out
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77.137 86.282 87.205 106.563 136.387 183.466 122.931 80.344

78.612 97.976 93.654 101.265 122.657 164.064 96.959 84.804

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA DOMÉSTICO
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do total dos nossos utilizadores. 

 

 do modelo Doméstico 
cerca de 1.196.230 m3 de 

 

pode constatar pelos gráficos apresentados, os consumos dos utilizadores domésticos 
o custo de funcionamento e 

num concelho caracterizado pela forte sazonalidade. 
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Gráfico 15 – Consumo médio de água por utilizador Doméstico 
 
 
Caracterizando o consumo de água dos nossos utilizadores Domésticos, podemos concluir que, em média, 
este tipo de utilizador consumiu 6m3 de água por mês em 2014, consumo médio ligeiramente em queda 
desde os anos transactos. 
 
 
Os utilizadores Não Domésticos representam 10% do número total de utilizadores da Esposende Ambiente 
e apresenta a evolução mensal seguinte. 
 
 

 
Gráfico 16– Número de utilizadores não domésticos 

 
 
De salientar que os utilizadores Não Domésticos integram os utilizadores na área do Comércio, Indústria, 
Instituições, Estado, Autarquia, utilizadores provisórios e outros. 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 4,79 5,35 5,31 5,32 5,60 5,32 5,28 8,38 9,89 6,83 5,03 4,56

2013 4,59 4,91 4,36 4,62 5,16 5,20 6,33 8,09 10,87 7,29 4,76 4,44

2014 5,32 6,69 4,34 4,66 5,80 5,54 5,97 7,22 9,65 5,71 4,99 4,74
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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2013 2.041 2.038 2.029 2.026 2.037 2.033 2.029 2.026 2.044 2.013 2.011 2.023
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Conforme se pode constatar pelo gráfico a seguir apresentado, os utilizadores do modelo de facturação 
Não Doméstico registaram consumos, em 2014, na ordem de 357.710 m3 de água, representando 23% do 
volume total facturado. 
 

 
 
Gráfico 17 – Consumo de água mensal Não Doméstico 

 
Também foi no período de verão que o consumo de água registou maior consumo, reflectindo a 
sazonalidade da actividade comercial em Esposende. Contudo, de notar um ligeiro decréscimo de 
consumo efectivo de água no neste período, quando comparado com o ano anterior, traduzindo uma 
menor actividade no comércio e indústria do ramo alimentar no concelho. 
 
 
Taxa de adesão ao sistema público de Abastecimento de Água  
 
 
A taxa de cobertura do sistema é de cerca de 99%, valor superior ao definido no Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais – PEAASAR (2007-2013) que define um 
valor de referência de 95%, podendo variar entre 80% e 100%. 
 
A rede de distribuição “em baixa” é hoje, maioritariamente, em PVC, com diâmetros entre os 63 e 0s 
400mm e estende-se por cerca de 430km de comprimento. 
 
Tendo em consideração os Censos 2011, verificam-se as seguintes taxas de adesão ao sistema de 
abastecimento de água, por território: 
 

 
Tabela 1 – Taxas de adesão ao sistema público de água por território 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 25.261 27.012 31.292 29.049 30.596 30.154 31.310 49.573 56.608 38.034 25.424 20.513

2013 23.504 22.893 21.179 21.110 26.228 25.749 39.847 48.424 60.632 43.818 26.188 21.442

2014 23.190 20.886 20.753 22.624 26.090 28.821 40.180 41.950 52.693 31.223 25.462 23.838
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2011 64% 80% 66% 48% 100% 90% 81% 65% 61% 83% 68% 81% 65% 69% 53%

2012 66% 83% 69% 51% 100% 91% 82% 66% 62% 87% 69% 81% 66% 70% 54%

2013 67% 83% 70% 52% 100% 92% 83% 67% 63% 89% 67% 82% 66% 72% 56%

2014 68% 84% 71% 53% 100% 92% 83% 67% 63% 89% 67% 83% 67% 72% 56%

Taxa de adesão total 81%
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Estes valores resultam numa taxa de adesão ao nível concelho de 81%, valor muito aquém do possível e 
desejável, pese embora ligeiramente superior ao registado em 2013 fruto da sensibilização que é 
efectuada pela Esposende Ambiente, e campanhas de adesão à rede pública de água. 
 

 

 
 
Figura 15 – Flyer de promoção à adesão dos sistemas  
 
 
Água não facturada 
 
Em 2014 foi implementado um Plano de Controlo de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de 
Esposende, documento que contém um vasto conjunto de medidas e acções em implementação e em 
sistemática monitorização, visando dar continuidade à implementação das medidas tradicionais de boa 
gestão operacional da rede, nomeadamente a intervenção imediata no caso de roturas, a substituição de 
válvulas de seccionamento, a remodelação da rede de água e a concretização do plano de substituição de 
Equipamentos de Medição e Monitorização. A percentagem de água não facturada foi inferior à registada 
no ano de 2013. 
 

 
 
Gráfico 18 – Perdas reais de água 
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2. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 
 
Infraestruturas 
 
Dotada de uma rede de drenagem de águas residuais “em baixa” com cerca de 164 km, a Esposende 
Ambiente disponibiliza os serviços de recolha das águas residuais geradas por mais de 85% da população 
do concelho de Esposende. 
 
A actividade de tratamento dos efluentes é hoje assegurada pela empresa multimunicipal Águas do 
Noroeste, SA, sendo da responsabilidade da Esposende Ambiente o processo de fiscalização e 
acompanhamento do serviço prestado. 
 
O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais – PEAASAR (2007-
2013) define um valor de referência de 90%, podendo variar entre 70% e 100%. 
 
 

 
 
Figura 16 – Rede de drenagem de águas residuais 
 
 
A Esposende Ambiente investiu nos últimos 10 anos mais de 10 milhões de euros em redes de 
abastecimento de água e de saneamento básico, que lhe permitem neste momento levar água de 
qualidade e em quantidade a 99% das habitações do concelho, recolher e tratar o saneamento em cerca 
de 85% das habitações. 
 
 
 
 
 



 

 29

Volume de águas residuais recolhidas e tratados no Concelho 
 

O registo dos caudais diários de águas residuais tratadas por cada Estação de Tratamento de Águas 
Residuais, fixou-se, no ano 2014, um volume total de águas residuais produzidas e tratadas no concelho 
de 2.472.894m3. 

 
Em 2014, o volume de águas residuais tratado foi muito aproximado ao volume tratado em 2013, tendo-
se registado um ligeiro acréscimo de 3% face ao ano transacto. Estas variações devem-se, 
essencialmente, às infiltrações e afluências indevidas de águas pluviais na rede de saneamento, aquando 
da ocorrência de precipitação, pese embora o número de utilizadores da rede de saneamento tenha 
aumentado.

 
Figuras 17 – Manutenção Preventiva dos Equipamentos 

 
Em 2014, foram efectuadas inúmeras intervenções de manutenção preventiva da rede de drenagem de 
águas residuais, essenciais à garantia da prestação de um serviço de qualidade aos utilizadores e que têm 
resultado numa diminuição do número de ocorrências comunicadas. 
  

 
Figuras 18 – Atendimento Ocorrência 
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Ligações à rede pública de drenagem e tratamento de águas residuais 
 

 
Em 31 de Dezembro, o número total de utilizadores com ligação ao sistema de drenagem e tratamento de 
águas residuais ascendia a 13.773, tendo registado a seguinte evolução. 
 

 
Gráfico 19 – Número total de utilizadores ligados ao sistema de drenagem de águas residuais 
 
A taxa de crescimento de utilizadores que aderiram ao sistema público de saneamento do ano de 2014 foi 
de cerca de 2%, destacando-se um maior crescimento nas freguesias que viram alargada a cobertura da 
rede de sistemas. 
 
Contudo, este número de novos utilizadores ainda se encontra bastante aquém do expectável, quando 
comparado com a taxa de disponibilidade de rede de saneamento no concelho de Esposende. 
 
Tendo em consideração os Censos 2011, verificam-se as seguintes taxas de adesão ao sistema de 
drenagem de águas residuais, por território: 

 

 
Tabela 2 - Taxas de adesão ao sistema público de águas residuais por território 

 
Estes valores resultam numa taxa de adesão ao nível do concelho de aproximadamente 75%. 
  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 13052 13118 13222 13268 13287 13317 13336 13380 13398 13396 13370 13377

2013 13353 13339 13345 13364 13386 13438 13490 13528 13562 13544 13544 13559

2014 13577 13575 13581 13605 13646 13651 13719 13752 13781 13769 13770 13773
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2011 55% 61% 65% 37% 98% 77% --- 66% 43% --- 57% 72% 46% --- ---

2012 58% 66% 68% 41% 98% 81% --- 68% 47% --- 59% 75% 48% --- ---

2013 59% 67% 70% 42% 98% 82% --- 69% 49% --- 59% 77% 49% --- ---

2014 60% 68% 71% 53% 98% 83% --- 71% 52% --- 59% 78% 51% --- ---

Taxa de adesão total 75%
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3. Gestão de Resíduos e Limpeza Pública 
 
Limpeza Pública 
 
No âmbito das competências delegadas pelo Município de Esposende, através do Contrato Programa 
celebrado para o ano 2014, as tarefas associadas à Limpeza Pública foram asseguradas pela Esposende 
Ambiente, nomeadamente a Limpeza Urbana da cidade de Esposende, no território de Fão e de Marinhas, 
realizando vários circuitos de varredura manual com uma frequência diária, complementados por 
varredura mecânica e equipas móveis de limpeza, sempre que necessários. 
 

 
 
Figuras 19 – Zona de serviços de limpeza pública  

 
A realização de tarefas de varredura manual e mecânica nas áreas urbanas, de corte de ervas daninhas 
nos arruamentos, de recolha de resíduos volumosos, de limpeza de deposições ilegais de resíduos e de 
limpeza e desobstrução de sarjetas e linhas de água, foram tarefas que a Esposende Ambiente executou 
de forma regular e sistemática ao longo do ano de 2014.  
 
Foram recolhidos, no âmbito das actividades de limpeza pública, cerca de 987 toneladas de resíduos 
indiferenciados, devidamente encaminhados para o aterro sanitário da RESULIMA. Este valor traduz uma 
redução de cerca de 3% face à quantidade de resíduos enviados para aterro em 2013. 
 
No que concerne à recolha de Resíduos Urbanos, verifica-se que em de 2014 recolheram-se 17.365 
toneladas de resíduos, o que se traduz numa média mensal de aproximadamente 1.447 toneladas. O mês 
de Agosto correspondeu ao mês de maior produção, fruto do aumento de população que se faz sentir 
durante o período balnear, no sentido oposto, o mês de Fevereiro foi o mês que apresentou menos 
produção de resíduos.  
 
Contudo, na globalidade do ano, registam-se valores acumulados ligeiramente inferiores aos do ano de 
2013, cifrando-se numa redução de cerca de 237 toneladas, correspondentes a uma diminuição de 
aproximadamente 1,35 % face ao ano anterior. 
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A recolha selectiva de resíduos depositados nos ecopontos no ano de 2014 apresentou uma redução 
global de cerca de 1,8% face ao ano anterior, sendo esta tendência de redução praticamente constante 
desde o início do ano.  
 
Os quantitativos globais de resíduos recolhidos selectivamente nos ecopontos do concelho de Esposende 
no ano de 2014 cifraram-se em cerca de 1.238 toneladas, distribuídas pela fileira de vidro (769 
toneladas), pela fileira de embalagens de plástico e metal (207 toneladas) e pela fileira de papel/cartão 
(262 toneladas).  
 
À semelhança do que acontece com os resíduos indiferenciados e com a recolha selectiva de orgânicos, a 
diminuição também estará certamente relacionada com as dificuldades financeiras que as famílias 
atravessam, apesar das constantes acções de sensibilização promovidas pela Esposende Ambiente ao 
longo do ano de 2014 dirigidas à população do concelho. 
 

 
Figuras 20 – Acção de Sensibilização promovida pela Esposende Ambiente   
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4. Gestão de espaços verdes e valorização de resíduos verdes 
 

A Esposende Ambiente, garantiu ainda a gestão dos espaços verdes do concelho, nomeadamente os 
jardins públicos e as árvores dos arruamentos. Foram realizados todos os serviços de construção e 
manutenção de espaços verdes, mantendo a responsabilidade da gestão e valorização de resíduos verdes, 
e ainda a gestão do Parque de Compostagem e Horto Municipal. 
 
Destaca-se a continuidade do trabalho desenvolvido ao nível das remodelações dos espaços verdes, 
através da substituição das áreas de relvados por zonas de menor necessidade de manutenção. Esta 
medida surge na continuação da estratégia adoptada em anos anteriores e pretende reduzir os custos 
associados à manutenção dos espaços verdes, designadamente no que concerne às necessidades em 
mão-de-obra e em água.  
 
 

 
 
Figuras 21 – Espaços verdes 

À Esposende Ambiente cabe promover a manutenção adequada de todos os espaços verdes de gestão 
pública do concelho, realizar a propagação de plantas de acordo com as necessidades, e assegurar a 
recolha e um destino adequado aos resíduos verdes produzidos pelos habitantes da cidade de Esposende, 
Marinhas e Gandra. 

A fiscalização é sem dúvida um dos serviços de maior importância assumidos pelo sector na medida em 
que acompanha as actividades praticadas nos espaços verdes do concelho, promovendo a sua correcta e 
adequada manutenção. 
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5. Promoção da Sustentabilidade e Educação Ambiental 
 
A Esposende Ambiente consolidou a sua aposta na definição de metas progressivamente mais ambiciosas, 
onde o envolvimento activo da sociedade civil nos variados projectos e programas se constitui como 
estratégia fundamental na prossecução de objectivos de desenvolvimento sustentável pelo qual esta 
empresa municipal se tem vindo a pautar.  
 
Dirigida à comunidade, o Centro de Educação Ambiental através do seu plano de actividades anual, 
procurou dar resposta às necessidades de formação do público em geral em áreas tao sensíveis como a 
do Ambiente. 

Dirigido à população mais jovem e com o objectivo de ocupar os tempos livres das crianças e jovens 
durante as férias lectivas, o Centro de Educação Ambiental desenvolveu um conjunto diversificado de 
oficinas e actividades, dirigidas a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 14 anos. 

Assim, foram desenvolvidas actividades lúdico-pedagógicas sobre diversas temáticas, como as artes 
plásticas, culinária, teatro, ciência, entre outras, e que proporcionaram aos participantes momentos de 
aprendizagem e de grande diversão.  

 

 
Figura 22 – Actividade no Centro de Educação Ambiental  
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6. Investimento e financiamento 
 
Investimento realizado 
 
O investimento total realizado em 2014 ascende a € 1.140.459,52 correspondente a obras executadas sob 
a forma de pequenas empreitadas e trabalhos para a própria empresa. 
 

 
 

Figura 23 – Execução Física do Investimento 
 
Trabalhos realizados pela própria empresa 

 
Em 2014, a empresa continuou a apostar claramente no processo de ampliação de redes através da 
execução de trabalhos para a própria empresa, efectuando os trabalhos com recursos próprios, 
nomeadamente na construção e renovação da rede de drenagem de águas pluviais. 
 

   
 
Figura 24 – Execução trabalhos para a própria empresa  
 
O sistema de abastecimento de água continuou a ser, em 2014, o mais intervencionado do ponto de vista 
da execução de ampliações e remodelações de redes. 
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7. Estrutura Organizativa e Recursos Humanos 
 
A estrutura organizativa da Esposende Ambiente em 2014 manteve o seu organograma, procurando dar 
resposta eficaz às exigências de uma gestão mais racionalizada dos recursos humanos, pelas capacidades 
e competências dos seus efectivos, pelo aumento da produtividade, racionalização de procedimentos e 
mobilidade de funções. DE ADMINISTRAÇÃO 

A  
Figura 25 – Organograma da EAmb – Esposende Ambiente, EM de 2014 
 

Política de Gestão de Recursos Humanos 

O Modelo de Gestão de Recursos Humanos em vigor na empresa municipal visa uniformizar a relação 
jurídica de emprego, de acordo com a legislação aplicável independentemente do vínculo contratual 
estabelecido, Contrato Trabalho em Funções Publicas, em regime de cedência de interesse público, ou 
Contrato Individual de Trabalho. 
 
Assim, em 31.12.2014, integravam o mapa de pessoal da Esposende Ambiente, 70 colaboradores em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas e 43 colaboradores em regime de contrato individual 
de trabalho. 
 
 

 
Figura 26 –EAmb – Esposende Ambiente, no feminino. 
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O quadro seguinte reflecte o mapa de pessoal, bem como, o respectivo vínculo no final do exercício de 
2014: 
 

 
Quadro 1 - Mapa de Pessoal em 31.12.2014 da Esposende Ambiente, EM 

 

 
 
O quadro de pessoal da empresa fixou-se em 113 colaboradores, constituído por 69 operacionais, 15 
administrativos, 25 técnicos e 4 dirigentes intermédios.  
 
O quadro seguinte evidencia o grau de qualificação académica dos colaboradores da empresa. A equipa 
de recursos humanos da empresa tem 28% dos colaboradores com formação superior universitária, 32% 
com o ensino secundário e 13% concluíram o 2º ciclo do ensino básico e 27% apenas possui  como 
formação, o 1ºciclo do ensino básico. 
 

 
Quadro 2 - Habilitações Académicas 
 
 
A média de idades dos colaboradores da Esposende Ambiente é 44 anos, em que somente 15% dos 
colaboradores têm mais do que 54 anos, 15% têm menos de 35 anos e 70% têm entre 36 e 54 anos. 

Empresa: EAmb- Esposende Ambiente, EM

NIF 507068076

Vinculo Laboral N.º

Presidente Cedência interesse público 1

Dirigentes Intermédios Cedência interesse público 2

Técnicos superiores Cedência interesse público 11

Informaticos Cedência interesse público 3

Assistentes administrativos Cedência interesse público 10

Operacionais Cedência interesse público 43

Dirigentes Intermédios Contrato Individual Trabalho 1

Tecnicos Contrato Individual Trabalho 1

Técnicos superiores Contrato Individual Trabalho 9

Informaticos Contrato Individual Trabalho 1

Assistentes administrativos Contrato Individual Trabalho 5

Operacionais Contrato Individual Trabalho 26

TOTAL 113

Trabalhadores por vínculo laboral
31.12.2014

Adm Coord Colab Sub-total Total %

M 1 1

F 1 1 1 3

M 3 7 10

F 10 7 17

M 2 6 8

F 6 6

M 1 1

F 2 2 4

M 10 10

F 7 7

M 10 10

F 5 5

M 19 19

F 12 12

TOTAL 1 18 94 113 113

2014

4º

Nível

4

27

14

5

17

15

31 27%

12%

GRAUS ACADÉMICOS

6º

Mestrado

Licenciatura

12º

11º

9º

4%

24%

4%

15%

13%
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Na Esposende Ambiente, 52% do total dos colaboradores são do sexo masculino, desempenhando 
funções de carácter operacional, enquanto em funções de cariz administrativo exista predominância do 
sexo feminino. 
 

 
 
Quadro 3 – Escalão etário dos colaboradores 

 
 
A Esposende Ambiente considera o trabalho infantil como uma prática totalmente reprovável e 
inadmissível, totalmente contrária à Política da Sustentabilidade e ao Código de Ética da organização, ao 
5º princípio do PGNU e à legislação aplicável. Em consequência, a Esposende Ambiente não procederá, 
por motivo algum, à admissão de menores de 16 anos que não tenham concluído a escolaridade 
obrigatória. Várias foram as acções de formação internas em conceito de “on job” promovidas pela 
Esposende Ambiente, de forma a sensibilizar os seus colaboradores para os riscos profissionais, para a 
higiene e segurança no trabalho e ainda melhoria e bem-estar, geral através da medicina no trabalho. 
 
 

 
 
Figura 27 – Medicina no trabalho 

M F

<20 anos 0 0

20-29 2 1

30-39 10 12

40-49 26 24

50-59 17 17

60-69 4 0

TOTAL 59 54

Escalão Etário 2014

113
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Absentismo 
 

 
 
Quadro 4- Absentismo 

 

A taxa de Absentismo da empresa registou um ligeiro aumento relativamente a anos transactos, facto 
este que se prende com o aumento generalizado de dias de ausência pelas principais causas do 
Absentismo - por doença, licenças de parentalidade e ainda por acidentes de trabalho. Assim, face ao 
número de horas previstas de trabalho efectivo, 2014 registou uma taxa de absentismo na ordem de 1%. 
 
Sinistralidade 
 
Dando cumprimento à legislação em vigor, a Esposende Ambiente mantém um Contrato de Prestação de 
Serviços de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho com uma empresa acreditada do mercado, em que 
foram realizados, por especialistas de medicina no trabalho, exames médicos aos colaboradores que 
integraram a empresa no decurso do ano de 2014, bem como a reavaliação da aptidão física e psíquica 
dos restantes colaboradores para o exercício das respectivas funções. 
A Esposende Ambiente registou em 2014 seis Acidentes de Trabalho, tendo a gravidade dos mesmos 
diminuído relativamente ao ano transacto. 
 

 
Quadro 5 - Sinistralidade 

31.12.2014
Dias de ausência Sub-Total Total %

M 407
F 396

M 0
F 46

M 19
F 150

M 0
F 15

M 16
F 15

M 36,5
F 50,5

M 15
F 15

M 76
F 200

M 0
F 162

TOTAL 1619

Media por colaborador 14,3

0,8%

Por conta de Férias

Doença 803 46%

ASSIDUIDADE   2014

169 10,4%

17,0%

15

Assistência  Família 46 3%

Casamento

Trabalhador Estudante 30

1,9%

87 5%

Luto 31

Maternidade/Paternidade

Licença s/vencimento 162 10,0%

Acidente Trabalho 276

1,9%

SINISTRALIDADE 2012 2013 2014

Nº de dias uteis perdidos por

Acidentes de Trabalho

Nº Acidentes Trabalho 7 6 6

Nº de horas perdidas 861 77 1932

Nº de horas trabalhadas 189.147           179.518           168.448           

105123 276
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Assim, continuar-se-á a efectuar o acompanhamento dos trabalhos com acções de sensibilização in loco, e 
uma intensificação das sinergias, no sentido de velar pelo cumprimento das regras de segurança, higiene 
e saúde nos locais de trabalho, prevenindo assim os acidentes laborais de forma a manter o objectivo 
anual das zero ocorrências. 
 
Formação Profissional 
 
De forma a definir e documentar o método e as responsabilidades para planear e realizar um Programa de 
Formação transversal a toda a Empresa, foram levantadas as necessidades de formação de cada 
trabalhador, no início do ano de 2014. 
Analisadas as respectivas necessidades com vista à satisfação das mesmas, foi planeado e concebido o 
Programa de Formação Anual de 2014, que serviu de orientação estratégica para a realização das 
Propostas de Acções de Formação, Interna e Externa, bem como foram registados todas as acções de 
formação e analisada a eficácia da mesma. 
 
No ano de 2014, os colaboradores da EAmb, entre Formação Planeada, Não Planeada, Interna e Externa, 
tiveram acesso a 1.574 horas de formação. 
 

 
Quadro 6 - Nº Horas de Acções de Formação 

 
 

     
Figura 28 – Acções Internas de Formação  

 
 
 
 
 

Nº Horas 2012 2013 2014

Acções Internas 215 271 485

Acções Externas 730 911 1089

Total 945 1182 1574

ACÇÕES FORMAÇÃO
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No âmbito da Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, a Esposende Ambiente tem vindo a realizar 
acções das quais se destacam, os simulacros de resposta a incêndio, a prestação de socorro a feridos 
dentro de caixas de saneamento e a resposta perante cenário de alteração da qualidade da água 
abastecida. 
 
E considerando também relevante o investimento realizado na formação do nosso principal Activo – as 
pessoas, visando a melhoria contínua de aptidões profissionais do pessoal afecto à Esposende Ambiente 
que foram analisadas as necessidades de formação com vista à satisfação das mesmas, tendo sido 
planeado e concebido o Programa de Formação Anual de 2014, que serviu de orientação estratégica para 
a realização das Propostas de Acções de Formação, Interna e Externa, bem como foram registados todas 
as acções de formação e analisada a eficácia da mesma. 
 
 

 
Figura 29 – Acções de Sensibilização aos colaboradores   
 
 
Trabalho Suplementar 

 
O trabalho suplementar, durante 2014, representou cerca de 1% do total de horas de trabalho previstas 
para o ano, traduzindo-se no total de 1543 horas de trabalho realizado para além do horário normal 
previsto. Nesta rubrica está incluído o trabalho operacional do serviço de limpeza pública, assegurado aos 
domingos e feriados. 
 

 
Quadro 7 - Nº de Horas de Trabalho Suplementar em 2014 
 

2012 2013 2014

2.040        1.913        1.543

TRABALHO SUPLEMENTAR

Horas Extraordinárias
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9. Análise Económica e Financeira 
 
Com a análise que se segue, pretendem salientar-se alguns indicadores de avaliação dos Resultados da 
Esposende Ambiente, bem como da situação patrimonial e financeira em 31 de Dezembro de 2014. 
 

 
Quadro 8 - Principais indicadores económico-financeiros 
 
 
Durante o exercício em análise, o Activo Líquido atingiu o valor de € 30.872.503,61 resultante de uma 
estrutura financeira equilibrada. A rubrica mais significativa do Activo da Empresa é o Activo Fixo Tangível 
e Intangível representando 96% do Total do Activo. 
 
O Capital Próprio da Empresa atingirá o valor total de € 22.482.464,60 proveniente dos resultados 
negativos de 2014 e da diminuição de outras variações no capital próprio. 
 

PRINCIPAIS INDICADORES 2012 2013 2014

Capital Social 20.250.000,00 €  20.250.000,00 €  20.250.000,00 €  

Capital Proprio 23.985.127,91 €  23.996.420,99 €  22.482.464,60 €  

Activo Liquido Total 32.175.923,56 €  31.605.773,88 €  30.872.503,61 €  

Investimento 814.828,90 €       549.962,80 €       1.140.459,52 €    

Volume de Negócios 5.324.971,79 €    5.525.890,87 €    5.375.822,88 €    

Resultados Antes de Impostos e Encargos Financeiros e Depreciações
(EBITDA) 1.427.654,56 €    1.300.108,77 €    997.760,08 €       

Resultados Antes de Impostos e Encargos Financeiros
(EBIT) 199.537,35 €       109.733,91 €       286.686,73 €-       

Resultados Antes de Impostos 35.019,82 € 14.404,47 € -343.373,36 €

Resultado Liquido do Exercicio 46.130,03 €         6.590,98 €           361.983,23 €-       

Cash Flow 1.306.346,81 € 1.206.001,25 € 949.115,64 €

Nº Trabalhadores 116 115 113

Número de Utilizadores 18.762 18.886 19.034

Utilizadores/Trabalhadores 162 164 168

Equilibrio Financeiro 23.090,61 €         3.015,90 €           357.818,23 €-       
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10. Estrutura de Gastos e Rendimentos 
 
 

 
Quadro 9 - Estrutura de Rendimentos 
 
 
O Total de Rendimentos da Esposende Ambiente, no exercício de 2014, atingiu os € 6.507.650,91 gerados 
pela receita da Venda de Água e Prestação de Serviços, nomeadamente no âmbito do abastecimento de 
água, drenagem de águas residuais e dos contratos programa celebrados com o Município de Esposende 
relativos às competências delegadas nesta empresa. 
 
O volume de negócios corresponde a 83% do total da estrutura de Rendimentos, sendo repartidos por 
venda de água e prestação de serviços, respectivamente em 23% e 60%.  
 
Os Rendimentos com os trabalhos para a própria entidade ascendem a 6% do valor total, pelo que os 
restantes Rendimentos representam 11%.  
 
A rubrica Outros Rendimentos reflecte a parte correspondente aos subsídios transferidos destinados a 
financiar as obras candidatadas a financiamento aos Quadros Comunitários, bem como outros 
rendimentos suplementares da Esposende Ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA DE RENDIMENTOS 2012 2013 2014

Vendas 1.498.397,46 €    1.448.138,85 €    1.422.550,53 €    

Serviços Prestados
Tarifa Fixa Agua 1.824.457,16 €         1.827.160,35 €         1.843.030,05 €         

Ligações de Água 44.056,60 €               19.883,96 €               6.600,00 €                 

Outros Serviços Água 38.206,52 €               36.438,42 €               41.678,89 €               

Tarifa Fixa Saneamento 540.803,12 €             546.015,97 €             555.338,08 €             

Tarifa Variável Saneamento 725.226,48 €             717.497,35 €             711.794,45 €             

Ligações de Saneamento 83.350,00 €               27.270,69 €               9.825,00 €                 

Outros Serviços Saneamento 18.431,63 €               18.992,80 €               10.293,31 €               

Outras Prestações de Serviços 552.042,82 €             884.492,48 €             774.712,57 €             

Sub total 5.324.971,79 €    5.525.890,87 €    5.375.822,88 €    

Trabalhos para a própria entidade 498.488,78 €       461.924,74 €       371.675,67 €       

Subsidios  exploração 50.433,59 €         20.652,05 €         -  €                   

Rendimentos Financeiros 11.929,21 €         11.388,57 €         14.444,87 €         

Outros Rendimentos 340.256,40 €       553.122,43 €       745.707,49 €       

TOTAL DE RENDIMENTOS 6.226.079,77 €    6.572.978,66 €    6.507.650,91 €    
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Quadro 10 - Estrutura de Gastos 

 
 
O Total de Gastos da Esposende Ambiente no exercício de 2014 atingiu o valor de € 6.851.024,27 
distribuídos pelas rubricas acima descritas. 
 
O volume de água adquirida ao Sistema Multimunicipal para venda na estrutura de gastos, representa 
cerca de 20% do valor total dos gastos. 
 
A rubrica de Gastos com o Pessoal representa cerca de 30% da estrutura de Gastos da empresa. 
 
Os Fornecimentos e Serviços Externos fixaram-se nos 23% dos Gastos Totais, sendo estes, na sua 
maioria, custos fixos correspondentes a contratos celebrados com fornecedores de bens e serviços 
essenciais à prossecução da actividade da empresa. 
 
As Depreciações e Imparidades do exercício ascendem a 19% da estrutura global de custos, reflectindo o 
peso dos activos fixos tangíveis da Esposende Ambiente. 
 
Os restantes gastos representam 8% dos gastos totais, sendo que, no exercício económico de 2014, o 
aumento significativo desta rubrica se prende com a contabilização do gasto extraordinário em exercícios 
anteriores no valor da subvenção proposta no âmbito das competências delegadas para o ano de 2013. 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA DE GASTOS 2012 2013 2014

CMVMC
Água adquirida 1.154.418,60 €         1.222.329,13 €         1.206.640,81 €         

Materiais Diversos 176.032,98 €             139.766,80 €             143.560,05 €             

Sub total 1.330.451,58 €    1.362.095,93 €    1.350.200,86 €    

Fornecimentos e Serviços Externos 1.369.328,39 €    1.607.455,48 €    1.579.934,15 €    

Gastos com o Pessoal 2.000.979,04 €    2.199.726,12 €    2.073.815,10 €    

Depreciações 1.228.117,21 €    1.190.374,86 €    1.284.446,81 €    

Imparidade 32.099,57 €         9.035,41 €           26.652,06 €         

Gastos Financeiros 176.446,74 €       106.718,01 €       71.131,50 €         

Outros Gastos 53.637,42 €         83.168,38 €         464.843,79 €       

TOTAL DE GASTOS 6.191.059,95 €    6.558.574,19 €    6.851.024,27 €    
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11. Resultados do Exercício 
 
O Resultado Líquido do Exercício de 2014 foi de €-361.983,23, tendo os resultados da empresa 
apresentado os seguintes valores: 
 
 

 
Quadro 11 - Resultados 
 
 
Ao nível financeiro, a Esposende Ambiente apresentou, ao longo de 2014, uma performance equilibrada, 
tendo para tal contribuído a atempada e rigorosa análise mensal aos desvios apurados no controlo de 
gestão aos instrumentos de gestão previsional, para que sempre que possível fossem tomadas medidas 
necessárias para retomar o equilíbrio económico e financeiro previsto. 
 
Os Resultados da Esposende Ambiente traduzem o esforço económico-financeiro da empresa ao longo de 
2014 no alcance dos seus objectivos, bem como o seu empenhamento no cumprimento das orientações 
estratégicas traçadas nos Instrumentos de Gestão Previsional para o ano em análise. 
 
De acordo com os Resultados obtidos, o Equilíbrio Financeiro da Esposende Ambiente em 2014,é negativo 
no valor de € -357.818,23 por força do reconhecimento do gasto extraordinário em exercícios anteriores 
no valor da subvenção proposta no âmbito das competências delegadas para o ano de 2013 e que por si 
só, representa cerca de €396.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 2012 2013 2014

Resultados Operacionais 199.537,35 € 109.733,91 € -286.686,73 €

Resultados Financeiros -164.517,53 € -95.329,44 € -56.686,63 €

Resultados Antes de Impostos 35.019,82 € 14.404,47 € -343.373,36 €

Imposto sobre o Rendimento 11.110,21 € -7.813,49 € -18.609,87 €

Resultado Líquido do Exercício 46.130,03 € 6.590,98 € -361.983,23 €
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12. Controlo Orçamental 2014 
 
 12.1. Execução da Demonstração de Resultados Previsional 2014 
 

 
 
 
Quadro 12 - Execução da Demonstração de Resultados Previsional 

 
  
 

Previsão Executado

31.12.2014 31.12.2014 Valor %

+71+72 Vendas e serviços prestados + 4.786.031,87  5.375.822,88  589.791,01     12,32%

+75 Subsídios à exploração + 500.026,00     -                   500.026,00 -    -100,00%

+785-685+792
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos 
conjuntos

+/- -                   

+73 Variação nos inventários da produção +/- -                   

+74 Trabalhos para a própria entidade + 480.160,06     371.675,67     108.484,39 -    -22,59%

-61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 1.362.679,30 - 1.350.200,86 - 12.478,44       -0,92%

-62 Fornecimentos e serviços externos - 1.534.502,27 - 1.579.934,15 - 45.431,88 -      2,96%

-63 Gastos com pessoal - 1.984.640,37 - 2.073.815,10 - 89.174,73 -      4,49%

-652+7622 Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+ -                   

-651+7621 Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ 27.046,88 -      26.652,06 -      394,82            -1,46%

-67+763 Provisões (aumentos/reduções) -/+ -                   

-653-657-658+7623+7627+7628 Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+ -                   

+77-66 Aumentos/Reduções de justo valor +/- -                   

+78(excepto 785)+791(excepto  7915)+798 Outros rendimentos e ganhos + 629.371,61     745.707,49     116.335,88     18,48%

-68(excepto 685)-6918-6928-6988 Outros gastos e perdas - 36.487,84 -      464.843,79 -    428.355,95 -    1173,97%

Resultado antes de depreciações, gastos de financia mento e impostos = 1.450.232,88  997.760,08     452.472,80 -    -31,20%

-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ 1.346.096,32 - 1.284.446,81 - 61.649,51       -4,58%

-654-655-656+7624+7625+7626 Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e impostos) = 104.136,56     286.686,73 -    390.823,29 -    -375,30%

+7915 Juros e rendimentos similares obtidos + 11.694,79       14.444,87       2.750,08         23,52%

-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados - 104.046,96 -    71.131,50 -      32.915,46       -31,64%

811 Resultado antes de impostos = 11.784,39       343.373,36 -    355.157,75 -    -3013,80%

812 Imposto sobre rendimento do período -/+ 2.946,10 -        18.609,87 -      15.663,77 -      531,68%

818 Resultado liquido do período = 8.838,29         361.983,23 -    370.821,52 -    -4195,62%

CÓDIGO DE CONTAS RENDIMENTOS E GASTOS

Entidade: EAmb - Esposende Ambiente, EM Unipessoal, Lda.

Demonstração dos resultados por naturezas  Execução

(valores expressos em euros)

Desvio
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12.2. Execução do Balanço Previsional 2014 

 
 
Quadro 13 - Execução do Balanço Previsional 
 
 

Balanço  em 31.12.2014 Execução

Previsão Execução Desvio Desvio

31.12.2014 31.12.2014 Valor %

ACTIVO
Activo não corrente

43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 28.569.029,05 29.431.802,01 862.772,96 3,02%

42+455+452-459 Propriedades de investimento

441 Goodw ill

44(excepto  441)+454+455-459 Activos intangíveis 62.501,25 55.446,29 -7.054,96 -11,29%

372 Activos biológicos

4111+4121+4131-419 Participações f inanceiras - Método da equivalência patrimonial

4112+4122+4132+4141-419 Participações f inanceiras - Outros métodos

266+268-269 Accionistas/Sócios
4113+4123+4133+4142+415-419+451+455-459 Outros activos f inanceiros

2741 Activos por impostos diferidos

28.631.530,30 29.487.248,30 855.718,00 2,99%

Activo corrente
32+33+34+35+36+39 Inventários 128.430,58 138.256,32 9.825,74 7,65%

371 Activos biológicos

211+212-219 Clientes 1.071.026,82 950.470,05 -120.556,77 -11,26%

228-229+2713-279 Adiantamentos a fornecedores 3.250,00 3.250,00

24 Estado e outros entes públicos 11.947,08 77.071,33 65.124,25 545,11%

263+268-269 Accionistas/Sócios

232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber 43.178,81 104.434,02 61.255,21 141,86%

281 Diferimentos 85.679,46 45.049,58 -40.629,88 -47,42%

1411+1421 Activos financeiros detidos para negociação

1431 Outros activos f inanceiros

46 Activos não correntes detidos para venda

11+12+13 Caixa e depósitos bancários 18.686,03 66.724,01 48.037,98 257,08%

1.358.948,78 1.385.255,31 26.306,53 1,94%

Total do ACTIVO 29.990.479,08 30.872.503,61 882.024,53 2,94%

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO

51-261-262 Capital realizado 20.250.000,00 20.250.000,00

52 Acções (quotas) próprias

53 Outros instrumentos de capital próprio

54 Prémios de emissão

551 Reservas legais 20.224,20 36.587,62 16.363,42 80,91%

552 Outras reservas 45.960,25 45.960,25

56 Resultados transitados -195.343,20 -238.285,69 -42.942,49 21,98%

57 Ajustamentos em activos f inanceiros

58 Excedentes de revalorização

59 Outras variações no capital próprio 4.318.180,67 2.750.185,65 -1.567.995,02 -36,31%

818 Resultado líquido do período 8.838,29 -361.983,23 -370.821,52 -4195,62%

Interesses minoritários

Total do Capital Próprio 24.447.860,21 22.482.464,60 -1.965.395,61 -8,04%

PASSIVO
Passivo não corrente

29 Provisões

25 Financiamentos obtidos 3.479.669,95 3.318.344,41 -161.325,54 -4,64%

273 Responsabilidades por benefícios pós-emprego

2742 Passivos por impostos diferidos

237+2711+2712+275 Outras contas a pagar

3.479.669,95 3.318.344,41 -161.325,54 -4,64%

Passivo corrente
221+222+225 Fornecedores 636.978,62 1.200.823,22 563.844,60 88,52%

218+276 Adiantamentos de clientes 41.799,59 41.799,59

24 Estado e outros entes públicos 253.754,85 66.699,54 -187.055,31 -73,71%

264+265+268 Accionistas/Sócios

25 Financiamentos obtidos 457.624,85 457.624,85

231+238+2711+2712+2722+278 Outras contas a pagar 645.000,00 2.480.851,25 1.835.851,25 284,63%

282+283 Diferimentos 527.215,45 823.896,15 296.680,70

1412+1422 Passivos f inanceiros detidos para negociação

1432 Outros passivos f inanceiros

Passivos não correntes detidos para venda

2.062.948,92 5.071.694,60 3.008.745,68 145,85%

Total do Passivo 5.542.618,87 8.390.039,01 2.847.420,14 51,37%

Total do Capital Próprio e do Passivo 29.990.479,08 30.872.503,61 882.024,53 2,94%

(valo res expressos em euros)

Entidade: EAmb - Esposende Ambiente, EM Unipessoal, Lda.

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

CÓDIGO DE CONTAS RUBRICAS
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V. DÍVIDAS EM MORA À SEGURANÇA SOCIAL 
 
 
Declara-se que não existem dívidas em mora à Segurança Social, dando-se assim cumprimento ao 
estabelecido no artº 21 do Dec-Lei nº 41/91 de 17 de Outubro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS (art. 397º) 
 
  
Não se verificam nenhumas das situações contempladas nesta disposição legal. 
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VII. FACTOS RELEVANTES APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO 
 
Não se verifica nenhuma situação de registo. 
 
 
VIII. PERSPECTIVAS PARA 2015 
 
Os instrumentos de gestão previsional para 2015 baseiam-se na definição de objectivos a concretizar bem 
como das estratégias para os atingir. 
 
Assim, e de forma concisa, foram definidos, para o ano de 2015, os seguintes objetivos estratégicos: 
 

Objetivo 1: Sustentabilidade da prestação dos serviços da Esposende Ambiente 

Garantir a sustentabilidade da Esposende Ambiente, com base em critérios de sustentabilidade 
económica e financeira dos serviços, de sustentabilidade infra-estrutural e de produtividade 
dos recursos humanos alicerçada no desenvolvimento profissional e na valorização dos seus 
colaboradores, cumprindo os normativos legais e regulamentares em vigor. 

Objetivo 2: Sustentabilidade ambiental 

Garantir a sustentabilidade ambiental, a avaliar por critérios de eficiência na utilização dos 
recursos ambientais e de eficiência na prevenção da poluição, minimizando os impactes 
ambientais adversos e mitigando os efeitos negativos causados no meio ambiente pela 
Esposende Ambiente, sem colocar em causa a utilização dos recursos naturais pelas gerações 
futuras. 

Objetivo 3: Desenvolvimento sustentável da comunidade 

Garantir a promoção e manutenção do desenvolvimento sustentável da comunidade, ou seja, 
contribuir para a educação, conhecimento, crescimento e melhoria contínua da qualidade de 
vida dos cidadãos. 

 
Ao cumprimento dos objectivos está, naturalmente, associado um conjunto de medidas, metas, e 
indicadores que serão alvo de quantificação, avaliação e reporte ao longo de todo o ano de 2015, por 
forma a dar cumprimento ao quadro legal vigente e demais instrumentos de gestão anteriormente 
referenciados. 
 
Por fim, o Conselho de Administração reafirma o seu pleno empenho em manter a empresa municipal 
Esposende Ambiente como uma referência ao nível nacional no contexto das entidades gestoras, fazendo-
o em estrita colaboração com toda a sua equipa e sempre numa perspetiva de trabalho em rede e em 
articulação com todas as partes interessadas. 
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IX. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Balanço do exercício 2014 
 

 

31.12.2014 31.12.2013

ACTIVO
Activo não corrente

43+453+455-459 Activos f ixos tangíveis 3/5/7 29.431.802,01   29.575.383,13    

42+455+452-459 Propriedades de investimento

441 Goodw ill

44(excepto 441)+454+455-459 Activos intangíveis 3/6 55.446,29          55.852,46           

372 Activos biológicos

4111+4121+4131-419 Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial

4112+4122+4132+4141-419 Participações financeiras - Outros métodos

266+268-269 Accionistas/Sócios
4113+4123+4133+4142+415-419+451+455-459 Outros activos f inanceiros

2741 Activos por impostos diferidos 15 -                      214,04                

29.487.248,30 29.631.449,63

Activo corrente
32+33+34+35+36+39 Inventários 9 138.256,32        138.109,13         

371 Activos biológicos

211+212-219 Clientes 16 950.470,05        1.081.921,49      

228-229+2713-279 Adiantamentos a fornecedores 3.250,00            3.250,00             

24 Estado e outros entes públicos 16 77.071,33          62.926,74           

263+268-269 Accionistas/Sócios

232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber 104.434,02        512.540,77         

281 Diferimentos 18 45.049,58          56.694,36           

1411+1421 Activos f inanceiros detidos para negociação

1431 Outros activos f inanceiros

46 Activos não correntes detidos para venda

11+12+13 Caixa e depósitos bancários 4/16 66.724,01          118.881,76         

1.385.255,31 1.974.324,25

Total do ACTIVO 30.872.503,61 31.605.773,88

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO

51-261-262 Capital realizado 16 20.250.000,00   20.250.000,00    

52 Acções (quotas) próprias

53 Outros instrumentos de capital próprio

54 Prémios de emissão

551 Reservas legais 18 36.587,62          35.928,52           

552 Outras reservas 18 45.960,25          45.960,25           

56 Resultados transitados 18 238.285,69 -       244.217,57 -        

57 Ajustamentos em activos f inanceiros

58 Excedentes de revalorização

59 Outras variações no capital próprio 11/18 2.750.185,65     3.902.158,81      

818 Resultado líquido do período 18 361.983,23 -       6.590,98             

Interesses minoritários

Total do Capital Próprio 22.482.464,60 23.996.420,99

PASSIVO
Passivo não corrente

29 Provisões

25 Financiamentos obtidos 16 3.318.344,41     3.776.481,65      

273 Responsabilidades por benefícios pós-emprego

2742 Passivos por impostos diferidos 15

237+2711+2712+275 Outras contas a pagar

3.318.344,41     3.776.481,65      

Passivo corrente
221+222+225 Fornecedores 16 1.200.823,22     943.332,04         

218+276 Adiantamentos de clientes 41.799,59          41.997,98           

24 Estado e outros entes públicos 16 66.699,54          55.748,94           

264+265+268 Accionistas/Sócios

25 Financiamentos obtidos 16 457.624,85        453.383,64         

231+238+2711+2712+2722+278 Outras contas a pagar 16 2.480.851,25     2.338.408,64      

282+283 Diferimentos 16 823.896,15        -                      

1412+1422 Passivos f inanceiros detidos para negociação

1432 Outros passivos f inanceiros

Passivos não correntes detidos para venda

5.071.694,60     3.832.871,24      

Total do Passivo 8.390.039,01     7.609.352,89      

Total do Capital Próprio e do Passivo 30.872.503,61   31.605.773,88    

Entidade: EAmb - Esposende Ambiente, EM Unipessoal, Lda.

CÓDIGO DE CONTAS RUBRICAS Notas

Balanço  em 31.12.2014 e 31.12.2013

(valores expressos em euros)

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

Datas
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Demonstração de Resultados 
 

 
 

 

(valores expressos em euros)

2014 2013

+71+72 Vendas e serviços prestados + 10 5.375.822,88 5.525.890,87

+75 Subsídios à exploração + 20.652,05

+785-685+792 Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos +/-

+73 Variação nos inventários da produção +/-

+74 Trabalhos para a própria entidade + 371.675,67 461.924,74

-61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - 9 1.350.200,86 - 1.362.095,93 - 

-62 Fornecimentos e serviços externos - -1.579.934,15 -1.607.455,48

-63 Gastos com pessoal - 17 -2.073.815,10 -2.199.726,12

-652+7622 Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+

-651+7621 Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ 11 -26.652,06 -9.035,41

-67+763 Provisões (aumentos/reduções) -/+

-653-657-658+7623+7627+7628 Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+

+77-66 Aumentos/Reduções de justo valor +/-

+78(excepto 785)+791(excepto 7915)+798 Outros rendimentos e ganhos + 11 745.707,49 553.122,43

-68(excepto 685)-6918-6928-6988 Outros gastos e perdas - -464.843,79 -83.168,38

Resultado antes de depreciações, gastos de financia mento e impostos = 997.760,08     1.300.108,77  

-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ -1.284.446,81 -1.190.374,86

-654-655-656+7624+7625+7626 Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -/+

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e impostos) = 286.686,73 -    109.733,91     

+7915 Juros e rendimentos similares obtidos + 10 14.444,87 11.388,57

-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados - 8 -71.131,50 -106.718,01

811 Resultado antes de impostos = 343.373,36 -    14.404,47       

812 Imposto sobre rendimento do período -/+ 15 -18.609,87 -7.813,49

818 Resultado liquido do período = 361.983,23 -    6.590,98         

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado 
líquido do período

Resultado líquido do período atribuível a: (2)

Detentores de capital da empresa-mãe +/-

Interesses minoritários +/-

= -                   

Resultado por acção básico

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Períodos

Entidade: EAmb - Esposende Ambiente, EM Unipessoal, Lda.

Demonstração dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2014 e 31.12.2013

CÓDIGO DE CONTAS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
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Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Directo 
 
 

  
 

 

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31.12.2014 e 31.12.2013

(valores expressos em euros)

31.12.2014 31.12.2013

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes + 5.870.231,40     6.291.618,58  

Pagamentos a fornecedores - 2.912.579,21 -    3.271.254,17 - 

Pagamentos ao pessoal - 2.087.930,32 -    2.117.236,62 - 

Caixa gerada pelas operações +/- 869.721,87        903.127,79     

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -/+ 4.418,39            23.930,82 -      

Outros recebimentos/pagamentos +/- 53.914,83          337.113,31 -    

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) +/- 928.055,09        542.083,66     

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos f ixos tangíveis - 460.518,31 -       67.452,16 -      

Activos intangíveis - 8.689,90 -           8.296,07 -        

Investimentos f inanceiros -

Outros activos -

Recebimentos provenientes de:

Activos f ixos tangíveis +

Activos intangíveis Investimentos f inanceiros +

Outros activos +

Subsídios ao investimento + 99.897,52       

Juros e rendimentos similares + 14.444,87          11.388,57       

Dividendos + -                   

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- 454.763,34 -       35.537,86       

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos +

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio +

Cobertura de prejuízos +

Doações +

Outras operações de Financiamento + 860.000,00        920.000,00     

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos - 453.896,03 -       417.036,53 -    

Juros e gastos similares - 71.553,47 -         106.718,01 -    

Dividendos -

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio -

Outras operações de financiamento - 860.000,00 -       920.000,00 -    

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 525.449,50 -       523.754,54 -    

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 52.157,75 -         53.866,98       

Efeito das diferenças de câmbio +/-

Caixa e seus equivalentes no início do período +/- 118.881,76        65.014,78       

Caixa e seus equivalentes no f im do período +/- 4 66.724,01          118.881,76     

Entidade: EAmb - Esposende Ambiente, EM Unipessoal, Lda.

(1)  - O Euro , admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

RUBRICAS NOTAS
Períodos



 

53 

 

Demonstração das alterações no capital próprio 
 

 
 

Demonstração das alterações no capital próprio no período 2014

Capital realizado Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em act ivos 
f inanceiros

Excedentes de 
revalorização

Outras variações no 
capital próprio

Resultado líquido  
do  período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2014 6 20.250.000,00   35.928,52   45.960,25   244.217,57 -  -          -          3.902.158,81     6.590,98         23.996.420,99   -          

ALTERAÇÕES NO PERÍODO -                      

Primeira adopção de novo referencial contabilístico -                      

Alterações de políticas contabilísticas -                      

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras -                      

Realização do excedente de revalo rização de activos fixos 
tangíveis e intangíveis -                      

Excedentes de revalo rização de activos fixos tangíveis e 
intangíveis e respectivas variações -                      

Ajustamentos por impostos diferidos -                      

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 659,10        5.931,88       1.151.973,16 -    361.983,23 -    1.507.365,41 -    

7 -                      659,10        -              5.931,88       -          -          1.151.973,16 -    361.983,23 -    1.507.365,41 -    -          

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 6.590,98 -        6.590,98 -           

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 368.574,21 -    368.574,21 -       -          

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 
PERÍODO

-                      

Realizações de capital -                      

Realizações de prémios de emissão -                      

Distribuições -                      

Entradas para cobertura de perdas -                      

Outras operações -                      

10 -                      -              -              -                -          -          -                     -                   -                      -          

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2014 11=6+7+8+10 20.250.000,00   36.587,62   45.960,25   238.285,69 -  -          -          2.750.185,65     361.983,23 -    22.482.464,60   -          

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

Entidade: EAmb - Esposende Ambiente, EM Unipessoal, Lda.

(valores expressos em euros)

DESCRIÇÃO NOTAS

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da EAmb - Esposende Ambiente, EM Unipessoal, Lda.

Interesses 
minoritários
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X. ANEXO  
 
 
1 - Identificação da entidade 
 
1.1 – Designação da Entidade 
 
EAmb – Esposende Ambiente, EM – Sociedade Unipessoal, Lda. 
 
1.2 – Sede 
 
Rua da Ribeira, Esposende 
 
1.3 – NIPC 
 
507 068 076 
 
1.4 – Natureza da actividade 
 
A EAmb – Esposende Ambiente, EM, tem como objecto principal a gestão e exploração dos sistemas 
públicos de captação e distribuição de água para consumo público, a drenagem e tratamento de águas 
residuais, de recolha de águas pluviais, a recolha e deposição de resíduos sólidos urbanos e a limpeza e 
higiene pública, o planeamento e execução de tarefas de gestão de espaços públicos e infra-estruturas 
associadas, a reabilitação do património municipal e, em geral, a intervenção em matéria de ambiente na 
área do Município de Esposende; 
 
 
1.5 – Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em 
unidade de euro. 
 
 
2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras. 
 
2.1- Referencial contabilístico adoptado 
 
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, 
em conformidade com o Decreto-Lei n° 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a Estrutura 
Conceptual (EC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) 
constantes do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), sendo supletivamente aplicadas as Normas 
Internacionais de Contabilidade (NIC) adoptadas na União Europeia e as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IAS/IFRS) emitidas pelo IASB e respectivas Interpretações Técnicas (SIC/IFRIC). 
 
 
2.2 - Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham 
sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 
necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos 
resultados da entidade. 
 
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC  
 
2.3 - Indicação e comentário das contas do Balanço e da demonstração dos resultados cujos 
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 
 
Os valores já recebidos decorrentes dos contratos de arrendamento das infra-estruturas celebrados com a 
Aguas do Noroeste, SA e ainda não contabilizados como rendimento, que estavam registados em Outras 
variações do capital próprio foram reclassificados para Diferimentos no passivo. 
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3 – Principais políticas contabilísticas 
 
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 
 
 
ACTIVOS INTANGÍVEIS (NCRF 6) 
 
Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das 
perdas por imparidade acumuladas. Os activos intangíveis apenas são reconhecidos se for provável que 
benefícios económicos futuros atribuíveis ao activo fluam para a Entidade, sejam controláveis e o seu 
custo possa ser valorizado com fiabilidade. 
 
Os activos sem vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objecto de testes de 
imparidade anuais. 
 

 
 
 
 
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NCRF 7) 
 
 
Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
correspondentes depreciações acumuladas. 
 
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, 
pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 
bens, em sistema de duodécimos. 
 

 
 
 
As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em 
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como 
gastos do exercício em que ocorrem. 
 
Os activos fixos tangíveis em curso representam activos ainda em fase de construção, encontrando-se 
registados ao custo de aquisição. Estes activos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em 
que os activos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de 
acordo com o pretendido pela gestão. 
 
As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do activo fixo tangível são determinadas como a 
diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo 
registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros Rendimentos e Ganhos ou Outros Gastos 
e Perdas. 

§117 (a) Vidas úteis 6 anos 
§117 (a) Taxas de amortização 16,67% 
§117 (b) Métodos de amortização Método da linha recta

NCRF6
Métodos de amortização, vidas úteis e taxas de amortização usadas nos 

activos intangíveis

Finitas

Programas de 
computador

Edifícios

§72 (b) Vidas úteis Entre 20 e 40 anos Entre10 e 32 anos Entre 8 e 10 anos Entre 6 e 20 anos Entre 8 e 16 anos

§72 (c) Taxas de depreciação Entre 2,5% e 5% Entre 3,125% e 10% Entre 10% e 12,5% Entre 5% e 16,665% Entre 6,25% e 12,5%

§72 (c) Métodos de depreciação Método da linha recta Método da linha recta Método da linha recta Método da linha recta Método da linha recta

NCRF7 Outros activos f ixos tangíveis
Métodos de depreciação, vidas úteis e 

taxas de depreciação usadas nos 
activos f ixos tangíveis

Equipamento administrativo

Edifícios
e outras construções

Equipamento básico Equipamento de transporte
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LOCAÇÕES (NCRF 9) 
 
Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem transferidos 
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do activo e como locações 
operacionais se, através deles, não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens 
inerentes à posse do activo. 
 
A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da transacção e não 
da forma do contrato. 
 
Os activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 
correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os activos fixos tangíveis e as 
depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano 
financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos activos 
fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na Demonstração dos resultados do exercício a que 
respeitam. 
 
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gastos na 
Demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação. 
 
Os contratos de locação financeira que vigoravam em 31/12/2013 terminaram no presente ano 
económico. 
 
 
CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (NCRF10) 
 
Os juros de empréstimos obtidos directamente atribuíveis à aquisição ou construção de activos são 
capitalizados como parte do custo desses activos. A Entidade considera que um activo elegível para 
capitalização é um activo que necessita de um período de tempo substancial para estar disponível para 
uso ou para venda. 
 
O montante de juros a capitalizar é determinado através da aplicação de uma taxa de capitalização sobre 
o valor dos investimentos efectuados. 
 
A taxa de capitalização utilizada no exercício de 2014 foi de 0%. 
 
A política de capitalização da entidade resume-se da seguinte forma: 
 
A capitalização de gastos com empréstimos inicia-se quando tem início o investimento, já foram 
suportados juros com empréstimos e já se encontram em curso as actividades necessárias para preparar 
o activo para estar disponível para uso ou para venda; 
 
A capitalização é terminada quando todas as actividades necessárias para colocar o activo como disponível 
para uso ou para venda se encontram substancialmente concluídas; 
 
Outras despesas directamente atribuíveis à aquisição e construção dos bens, como os gastos com 
matérias consumidas e gastos com pessoal são igualmente incorporadas no custo dos activos. 
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INVENTÁRIOS (NCRF 18) 
 
Os inventários encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 
 
As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao menor entre o custo 
médio de aquisição e o respectivo valor de mercado, estimativa do seu preço de venda deduzido dos 
custos com a sua alienação. 
 
As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao mais baixo 
entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas 
até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio.  
 
 
 
RÉDITO (NCRF 20) 
 
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 
 
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são 
satisfeitas: 
Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador; 
A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 
O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 
É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade; 
Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade. 
 
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do 
montante a receber. 
 
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da 
transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 
 
O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 
É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade; 
Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade; 
A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade. 
 
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que 
benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade. 
 
 
 
 
SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO (NCRF 22) 
 
Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos quando 
existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão. 
 
Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte proporcional dos 
gastos suportados. 
 
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis e intangíveis são 
registados no Capital próprio e reconhecidos na Demonstração dos resultados, proporcionalmente às 
depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados. 
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IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO (NCRF 25) 
 
O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do período resulta da soma do imposto corrente e diferido. 
 
O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da Entidade de 
acordo com as regras fiscais em vigor; o imposto diferido resulta das diferenças temporárias entre o 
montante dos activos e passivos para efeitos de relato contabilístico (quantia escriturada) e os respectivos 
montantes para efeitos de tributação (base fiscal), de prejuízos fiscais dedutíveis e créditos fiscais não 
utilizados, mas susceptíveis de utilização futura, assim como de diferenças temporárias decorrentes dos 
ajustamentos de transição de referencial contabilístico POC para referencial SNC. 
 
Os impostos diferidos activos e passivos são calculados utilizando as taxas de tributação em vigor ou 
anunciadas para vigorar à data expectável da reversão das diferenças temporárias. 
 
Os activos por impostos diferidos são reconhecidos apenas quando existem expectativas razoáveis de 
obtenção de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam 
diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da 
sua reversão. 
 
No final de cada período é efectuado um recalculo desses impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos 
sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura. 
 
Os impostos diferidos são reconhecidos como gasto ou rendimento do exercício, excepto se resultarem de 
valores registados directamente em Capital próprio, situação em que o imposto diferido é também 
relevado na mesma rubrica. 
 
 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NCRF 27) 
 
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 
 
Utilizadores e outras dívidas de terceiros 
 
As dívidas de utilizadores ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não 
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 
 
Fornecedores e outras dívidas a terceiros 
 
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não 
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 
 
Empréstimos 
 
Os empréstimos, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no passivo pelo custo. 
 
 
Transacções e saldos em moeda estrangeira 
 
As transacções em moeda estrangeira são registadas às taxas de câmbio das datas das transacções.  
 
Periodizações 
As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do 
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e 
Diferimentos. 
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Caixa e Depósitos bancários 
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e 
depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor.  
 
 
BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (NCRF 28) 
 
A Esposende Ambiente atribui os seguintes benefícios aos empregados: 
 
Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social, ausências 
permitidas a curto prazo, benefícios não monetários. 
 
Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o serviço. 
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, 
por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago 
durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como 
benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. 
 
 
 
3.2 - Outras políticas contabilísticas relevantes: 
 
Não existem eventos subsequentes susceptíveis de divulgação. 
 
 
3.3 - Juízos de valor que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas 
contabilísticas e que tiveram maior impacte nas quantias reconhecidas nas demonstrações 
financeiras: 
 
Na preparação das Demonstrações financeiras, o Conselho de Administração baseou-se no melhor 
conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando determinados 
pressupostos relativos a eventos futuros. 
 
 
3.4 - Principais pressupostos relativos ao futuro  
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 
partir dos registos contabilísticos da Esposende Ambiente. 
  
 
 
4 – Fluxos de caixa 
 
4.2 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários. 
 
Na divulgação dos fluxos de caixa foi utilizado o método directo, o qual nos dá informação acerca dos 
componentes principais de recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos registos contabilísticos da 
Esposende Ambiente. 

 

Quantias disponíveis 
para uso

Quantias 
indisponíveis 

para uso
Totais

Quantias 
disponíveis 

para uso

Quantias 
indisponíveis 

para uso
Totais

§31 11 Numerário 27.253,05 36.076,74

§31 11 Subto tais 27.253,05 36.076,74

§31 12 Depósitos à ordem 39.470,96 82.805,02

§31
12
13

Subto tais 39.470,96 82.805,02

§31 1 66.724,01 118.881,76

31.12.2014

Caixa

Meios financeiros líquidos 
constantes do balanço

NCRF1

31.12.2013

Totais

Depósitos 
bancários

CC

(valores expressos em euros)
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5– Activos intangíveis 
 
5.1 - Divulgações para cada classe de activos intangíveis. 
 
Os activos fixos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
correspondentes depreciações.  
As depreciações foram efectuadas pelo método da linha recta, em sistema de duodécimos. 
As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afectação do desempenho. 
A reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período que mostra separadamente as adições, 
as alienações, os activos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas por 
imparidade e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o quadro seguinte: 

 
 
6 – Activos tangíveis 
 
6.1 - Divulgações para cada classe de activos fixos tangíveis. 
 
Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
correspondentes depreciações. As depreciações foram efectuadas pelo método da linha recta, em sistema 
de duodécimos. As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afectação do 
desempenho. A reconciliação da quantia escriturada no começo e fim do período que mostra 
separadamente as adições, as alienações, os activos classificados como detidos para venda, as 
amortizações, as perdas por imparidade e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o quadro 
seguinte: 

 

Gerados 
internamente

Outros
Marcas 

comerciais

Cabeçalhos e 
títulos de 

publicações

Licenças e 
f ranquias

Receitas, 
fó rmulas, 
modelos, 

concepções e 
pro tó tipos

Copyrights , 
patentes e 

outros direitos 
de propriedade 

industrial, 
direitos de 
serviços e 

operacionais

§117 (c)
44(2a6)

(sf  N-1/ si N)
Quantias brutas escrituradas 206.635,55 206.635,55

§117 (c)
448 e 449

(sf  N)

Amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas

-150.783,09 -150.783,09

§117 (c)
§117 (e)

44(2a6)-448-

449 (sf  N)
Quantias líquidas escrituradas 55.852,46 55.852,46

§117 (e) 44(2a6) 8.689,90 8.689,90

§117 (e)
44X /  58
58 /  44X

§117 (e)
44X /  44Y
44X /  45

§117 (e) 44X /  46

§117 (e) 687(1a3)/ 44X

787(1a2)/ 44X

§117 (e) …

§117 (e) 643 -9.096,07 -9.096,07

§117 (e) 656

§117 (c)
44(2a6)

(sf  N-1/ si N)
Quantias brutas escrituradas 215.325,45 215.325,45

§117 (c)
448 e 449

(sf  N)

Amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas

-159.879,16 -159.879,16

§117 (c)
§117 (e)

44(2a6)-448-

449 (sf  N)
Quantias líquidas escrituradas 55.446,29 55.446,29

Outras alterações

Amortizações

Perdas por imparidade

Em 31.12.2014

Em 31.12.2013

Adições

Revalorizações

Transferências

Reclassificações para activos não correntes 
detidos para venda

Alienações, sinistros e abates

Propriedade industrial

Programas de 
computador

NCRF6 CC

Projectos de desenvolvimento

(valores expressos em euros)

Activos 
intangíveis em 

curso
TotaisActivos intangíveis

(valo res expressos em euros)

Terrenos Edif ícios

§72 (c) 
43(1a7)
(sf  N)

Quantias brutas escrituradas 1.663.705,29 2.473.163,95 42.962.005,07 743.355,45 762.891,26 110.222,06 2.505.517,67 51.220.860,75

§72 (c) 
438 e 439

(sf N)
Depreciações e perdas por 
imparidade acumuladas

-162.070,42 -20.313.165,22 -451.350,99 -615.234,37 -103.656,62 -21.645.477,62

§72 (c) 
§72 (e)

43(1a7)-438-

439(sf  N)
Quantias líquidas escrituradas 1.663.705,29 2.311.093,53 22.648.839,85 292.004,46 147.656,89 6.565,44 2.505.517,67 29.575.383,13

§72 (e) 43(1a7) 132.493,85 240.699,80 18.851,48 3.370,00 770.862,16 1.166.277,29

§72 (e) 
43X / 58
58 /  43X

§72 (e) 
43X /  43Y

43X /  45
2.413.552,74 -2.413.552,74

§72 (e) 46 /  43X

§72 (e) 687(1a3)/ 43X

787(1a2)/ 43X

§72 (e) … -34.507,67 -34.507,67

§72 (e) 642 -33.831,77 -1.158.460,20 -56.456,88 -24.882,91 -1.718,98 -1.275.350,74

§72 (e) 655

§72 (c) 
43(1a7)
(sf  N)

Quantias brutas escrituradas 1.663.705,29 2.605.657,80 45.581.749,94 743.355,45 781.742,74 113.592,06 862.827,09 52.352.630,37

§72 (c) 
438 e 439

(sf N)
Depreciações e perdas por 
imparidade acumuladas

-195.902,19 -21.471.625,42 -507.807,87 -640.117,28 -105.375,60 -22.920.828,36

§72 (c) 
§72 (e)

43(1a7)-438-

439(sf  N)
Quantias líquidas escrituradas 1.663.705,29 2.409.755,61 24.110.124,52 235.547,58 141.625,46 8.216,46 862.827,09 29.431.802,01

TotaisActivos fixos tangíveis Equipamento básico
Equipamento 
administrativo

Activos f ixos 
tangíveis em curso

NCRF7
Equipamento de 

transporte

Terrenos e 
recursos 
naturais 

Edif ícios
e outras construções

CC
Outros activos 
f ixos tangíveis

Equipamentos 
biológicos

Outras alterações

Depreciações

Perdas por imparidade

Em 
31.12.2014

Em 
31.12.2013

Adições

Revalorizações

Transferências

Reclassif icações para activos não 
correntes detidos para venda

Alienações, sinistros e abates
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7 – Locações  
 
7.1 - Divulgações  
 
Quantia escriturada líquida à data do balanço, para cada categoria de activo. 

 
 
 
Total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data do Balanço, e o seu valor presente, para cada 
um dos seguintes períodos: 

 
 
 
Locações Financeiras 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, as responsabilidades reflectidas na demonstração da posição financeira da 
Esposende Ambiente, relativas a locações financeiras tinham seguinte plano de pagamentos: 

 
 
Os contratos de locação financeira em vigor até 31/12/2013 terminaram no presente ano económico. 
As obrigações financeiras por locações são garantidas pela reserva da propriedade dos bens locados. 
 

Começo Fim

§28 (a)
§28 (c) 

Rectroescavadora Bem 13955 Millennium BCP 400075800 07-04-2008 07-04-2013               48.021,06                    27.002,47                 21.018,59                 48.021,06                    23.002,27   

§28 (a)
§28 (c) 

Rectroescavadora               47.000,00                    35.237,48                 11.762,52                 47.000,00                    31.322,36   
§28 (a)
§28 (c) 

Bem 13241               43.398,94                    32.537,55                 10.861,39                 43.398,94                    28.922,43   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 13242                 2.200,00                      1.649,27                      550,73                   2.200,00                      1.466,03   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 13243                    400,00                         300,09                        99,91                      400,00                         266,73   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 13244                    350,00                         262,43                        87,57                      350,00                         233,27   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 13535                    651,06                         488,14                      162,92                      651,06                         433,90   

§28 (a)
§28 (c) 

Camião Cisterna Bem 14076 Millennium BCP 400083438 07-12-2008 07-12-2013             189.500,00                  116.858,54                 72.641,46               189.500,00                    97.908,50   
§28 (a)
§28 (c) 

Servidores Informáticos               33.337,00                    33.337,00                              -                   33.337,00                    33.335,08   
§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14055                 4.099,57                      4.099,57                              -                     4.099,57                      4.099,57   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14056                 4.099,57                      4.099,57                              -                     4.099,57                      4.099,57   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14057               13.156,35                    13.156,35                              -                   13.156,35                    13.155,92   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14058                 3.304,25                      3.304,25                              -                     3.304,25                      3.304,08   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14059                 3.072,52                      3.072,52                              -                     3.072,52                      3.072,24   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14060                    608,62                         608,62                              -                        608,62                         608,40   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14061                 1.363,92                      1.363,92                              -                     1.363,92                      1.363,68   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14062                 1.363,92                      1.363,92                              -                     1.363,92                      1.363,68   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14063                    314,09                         314,09                              -                        314,09                         313,92   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14064                    314,09                         314,09                              -                        314,09                         313,92   

§28 (a)
§28 (c) 

Bem 14065                 1.640,10                      1.640,10                              -                     1.640,10                      1.640,10   

§28 (a)
§28 (c) 

Viatura ligeira Bem 14557 BBVA 30034666 01-06-2010 01-05-2014               10.000,00                      5.729,35                   4.270,65                 10.000,00                      4.479,31   

§28 (a)
§28 (c) 

Subto tais             327.858,06                  218.164,84               109.693,22               327.858,06                  190.047,52   

§28 (a)
§28 (c) 

            327.858,06                  218.164,84               109.693,22               327.858,06                  190.047,52   

(valo res expressos em euros)

Totais

Activos fixos 
tangíveis

NCRF9

Activos que se encontram a ser financiados 
através de contratos de locação financeira, 
respectivas quantias escrituradas líquidas 
e rendas contingentes reconhecidas como 

gasto no período

Locações financeiras em vigor

Identif icação 
do contrato

Millennium BCP

Millennium BCP 400045445

400068859

07-06-2006

Entidade 
locadora

Período 2013

Prazo da locação
Depreciações 

acumuladas dos activos 
locados em 31.12.2013

25-12-2007 25-12-2011

Período 2014

07-06-2011

Quantias escrituradas 
brutas dos activos 

locados em 31.12.2013

Quantias escrituradas 
brutas dos activos 

locados em 31.12.2014

Depreciações 
acumuladas dos activos 

locados em 31.12.2014

Quantias escrituradas 
líquidas dos activos 

locados em 31.12.2014

Gastos 
f inanceiros

Outras
Gastos 

f inanceiros
Outras

§28 (b) Até 1 ano 1.584,05 1.584,05

§28 (b) Entre 1 e 5 anos

§28 (b) Mais de 5 anos

§28 (b) Totais 1.584,05 1.584,05

(valores expressos em euros)

NCRF9

Reconciliação entre os futuros pagamentos 
mínimos das locações financeiras e 

respectivos valores presentes

31.12.2014

Futuros 
pagamentos 
mínimos das 

locações

Diferença entre os futuros 
pagamentos mínimos das 

locações e respectivos valores 
presentes

Valo res presentes à data do  
balanço dos futuros pagamentos 

mínimos das locações

31.12.2013

Futuros 
pagamentos 
mínimos das 

locações

Diferença entre os futuros 
pagamentos mínimos das 

locações e respectivos valo res 
presentes

Valo res presentes à data do  
balanço  dos futuros pagamentos 

mínimos das locações

(valores expressos em euros)

Começo Fim

§46 Viatura ligeira Bem 14557 BBVA 30034666 01-06-2010 01-05-2014 1.584,05 1.584,05

§41 Totais 1.584,05 1.584,05
Período 2013

NCRF9 Locações financeiras em vigor

Locações financeiras em vigor

Locatário Identificação do contrato
Prazo da locação

Investimentos brutos nas locações à data do balanço

 Pago  2014
A pagar anos 

seguintes
Mais de 5 

anos
Totais
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8 – Custos de empréstimos obtidos 
 
8.1 - Política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos. 
 
Os juros de empréstimos directamente atribuíveis à aquisição ou construção de activos são capitalizados 
como parte do custo desses activos. 
 
8.2 - Quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período. 
 
Durante este exercício os juros de empréstimos directamente atribuíveis à aquisição ou construção de 
activos capitalizados como parte do custo desses activos foram os seguintes: 

 
 
 
8.3 - Taxa de capitalização usada para determinar a quantia do custo dos empréstimos 
obtidos elegíveis para capitalização. 

 
 
 
9 – Inventários 
 
9.1 - Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio 
usada. 

 

(valores expressos em euros)

§26 (b) CGD

§26 (b) Millenium

§26 (b) Subtotais                -                      -     

§26 (b)                -                      -     

NCRF10

Financiamento obtido

Totais

Quantias de custos de empréstimos obtidos 
capitalizadas durante o período

Período 2013Período 2014

Quantias 
médias dos 

empréstimos 
obtidos 

Taxas de capitalizaçao 
dos empréstimos 

obtidos

Quantias médias 
dos 

empréstimos 
obtidos 

Taxas de capitalizaçao 
dos empréstimos 

obtidos

§26 (c) CGD 54.665,34 0% 78.443,09 0%

§26 (c) Millennium 801,15 0% 1.226,02 0%

§26 (c) Taxa de capitalização (média ponderada) 55.466,49 0% 79.669,11 0%

(valores expressos em euros)

NCRF10

Taxa de capitalização usada para determinar a quantia do 
custo dos empréstimos obtidos elegíveis para 

capitalização

Período 2013Período 2014

NCRF18 M ercadorias

M atérias-
primas, 

subsidiárias e 
de consumo

Produtos 
acabados e 
intermédios

Subprodutos, 
desperdícios, 

resíduos e 
refugos

Produtos e 
trabalhos em 

curso

§9 Custo X X
§9 Valor realizável líquido

§3 a §5 Correto res e negociantes Justo valor menos os custos de vender

§10
§11

Preço de compra X X

§10
§11

Direitos de importação  e outros impostos não  
recuperáveis das auto ridades fiscais

§10
§11

Custos de transporte, manuseamento e outros 
directamente atribuíveis à aquisição

X

§10
§11

Dedução  de descontos comerciais, abatimentos e 
outros itens semelhantes

X X

§21
§22

X X

§21
§22

§21
§22

§20

§23
§24

§25 a §27

§25 a §27 X X

DL 
158/09 
12.º
DL 
158/09 
12.º

X X

Sistema de inventário

Inventário  intermitente

Inventário  permanente

Custos incorridos para colocar os 
inventários no seu local e na sua 
condição actuais

Dedução do  valo r de venda na percentagem da margem bruta (método de retalho)

Tratamento específico pelos respectivos custos de compra (aquisição ) ou de 
conversão (produção) individuais

Custos padrão regularmente revistos

Justo valor dos produtos colhidos dos act ivos biológicos da entidade, deduzidos dos custos 
estimados no ponto de venda no momento da colheita

Fórmulas de custeio das saídas de 
armazém

Fórmula da primeira entrada, primeira saída (FIFO)

Inventários: políticas contabilísticas adoptadas na mensuração e fórmulas de custeio

Critérios de mensuração
Regra geral

Custos de compra 
(aquisição)

Custeio  médio ponderado

Técnicas de mensuração do custo

Identificação específica do custo dos inventários vendidos ou consumidos
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9.2 - Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações 
apropriadas. 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, os inventários da Entidade detalham-se conforme segue: 

 
 
 
 
9.3 - Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período.  

 
 
 
 
 
 
 

Quantias 
brutas

Perdas por 
imparidade 

acumuladas

Quantias 
(líquidas) 

escrituradas

Quantias 
brutas

Perdas por 
imparidade 
acumuladas

Quantias 
(líquidas) 

escrituradas

§36 (b)
32(1 a 8)

329 Mercadorias                  -                      -     

§36 (b)
33(1 a 8)

339
M atérias-primas, subsidiárias e de consumo 138.256,32 138.256,32 138.109,13 138.109,13

§36 (b) Totais 138.256,32 138.256,32 138.109,13 138.109,13

NCRF18 CC

(valores expressos em euros)

Quantias escrituradas de inventários

31.12.201331.12.2014

Mercadorias
 M atérias-primas, 
subsidiárias e de 

consumo 
Totais Mercadorias

M atérias-primas, 
subsidiárias e de 

consumo
Totais

§36 (d)
32(1 a 8)(si)

33(1 a 8)(si)
+    138.109,13   138.109,13 192.576,26 192.576,26

§36 (d)
311
312

Compras + 1.206.640,81    146.529,03   1.353.169,84 1.222.329,13 130.860,73 1.353.189,86

§36 (d) 317 Devoluções de compras - -      2.821,79   -2.821,79 -1.350,75 -1.350,75

§36 (d) 318
Descontos e abatimentos 
em compras

-

§36 (d)
382 
383

Reclassif icações +/-

§36 (d)
382
383

Perdas em sinistros -

§36 (d)
382
383

Perdas por quebras -

§36 (d)
382
383

Outras perdas - -44.210,31 -44.210,31

§36 (d)
382
383

Ofertas e amostras -

§36 (d)
382
383

Ganhos em sinistros +

§36 (d)
382
383

Ganhos por sobras +

§36 (d)
382
383

Outros ganhos +

§36 (d)
32(1 a 8)(sf )

33(1 a 8)(sf )
- -  138.256,32   -138.256,32 -138.109,13 -138.109,13

§36 (d)
611
612

= 1.206.640,81    143.560,05   1.350.200,86 1.222.329,13 139.766,80 1.362.095,93

§36 (d) 684 +

§36 (d) 6884 +

§36 (d) = 1.206.640,81    143.560,05   1.350.200,86 1.222.329,13 139.766,80 1.362.095,93

Ofertas e amostras de inventários

Totais

NCRF18 CC

Custo das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas

Perdas em inventários

(valores expressos em euros)

Período 2013

Inventários no começo do período

Inventários no fim do períodoD
em

on
st

ra
çã

o 
do

 c
us

to
 d

as
 m

er
ca

do
ria

s 
ve

nd
id

as
 e

 d
as
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ér
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s 
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id
as

Quantias de inventários reconhecidas 
como gastos durante o período

C
om

pr
as

R
ec

la
ss

ifi
ca

çõ
es

 e
 r

eg
ul

ar
iz

aç
õe

s

Período 2014



 

 64

10 – Rédito 
 
10.1 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período 
incluindo o rédito proveniente de: 
 
 

 
  
 
 

Réditos 
reconhecidos no 

período

Proporção face 
ao total dos 

réditos  
reconhecidos no 

período

Variação 
percentual face 

aos réditos 
reconhecidos no 
período anterior

Réditos 
reconhecidos no 

período

Proporção face 
ao total dos 

réditos  
reconhecidos no 

período

Variação 
percentual face 

aos réditos 
reconhecidos no  
período anterior

§34 (b) Venda de bens        1.422.550,53   26,39% -1,77%        1.448.138,85   26,15% -3,35%

§34 (b) Água de Consumo Humano        1.416.032,42   26,27% -1,56%        1.438.516,18   25,98% -3,57%
§34 (b) Subprodutos, Desperdícios e Residuos               6.518,11   0,12% -32,26%               9.622,67   0,17% 45,60%

§34 (b) Prestação de serviços        3.953.272,35   73,34% -3,05%        4.077.752,02   73,64% 6,56%

§34 (b) Tarifa Fixa de Água        1.843.030,05   34,19% 0,87%        1.827.160,35   33,00% 0,15%
§34 (b) Ligaçao de água               6.600,00   0,12% -66,81%             19.883,96   0,36% -54,87%
§34 (b) Restabelecimento de água             11.458,64   0,21% 4,44%             10.971,54   0,20% -8,05%
§34 (b) Trabalhos de reparação de avarias               2.441,52   0,05% 62,21%               1.505,20   0,03% -38,55%
§34 (b) Vistoria de ensaio de redes                  124,35   0,00% -0,02%                  124,38   0,00% 52,69%
§34 (b) Desvio de contador               3.964,60   0,07% 90,64%               2.079,61   0,04% -51,70%
§34 (b) Trabalhos de ligação a prédio             14.769,11   0,27% 49,98%               9.847,54   0,18% -7,39%
§34 (b) Trabalhos de ligação à rede de incêndio               3.431,25   0,06% 78,34%               1.923,96   0,03% 3,03%
§34 (b) Trabalhos prévios de ligaçao à rede de água                  391,49   0,01% -87,48%               3.126,04   0,06% 190,72%
§34 (b) Trabalhos de desvio de BI/MI                1.584,26   0,03%
§34 (b) Susp.Reinicio Ligação c/ Ret. Contador               3.607,31   0,07% -27,50%               4.975,60   0,09% 64,95%
§34 (b) Outras prestações de serviços de água               1.490,62   0,03% 396,39%                  300,29   0,01% -87,98%
§34 (b) Tarifa variável de saneamento           711.794,45   13,21% -0,79%           717.497,35   12,96% -1,07%
§34 (b) Tarifa fixa de saneamento           555.338,08   10,30% 1,71%           546.015,97   9,86% 0,96%
§34 (b) Ligação de saneamento               9.825,00   0,18% -63,97%             27.270,69   0,49% -67,28%
§34 (b) Limpeza de caixa interceptora                  794,01   0,01% -41,69%               1.361,63   0,02% 22,53%
§34 (b) Despejos de fossas               5.624,12   0,10% -0,41%               5.647,32   0,10% 7,31%
§34 (b) Volume despejado em m3               2.551,47   0,05% 2,83%               2.481,13   0,04% -0,54%
§34 (b) Trabalhos de ligação de saneamento ao prédio                  913,82   0,02% -86,54%               6.786,98   0,12% 22,02%
§34 (b) Outras prestações de serviços de saneamento                  409,89   0,01% -84,91%               2.715,74   0,05% -30,20%
§34 (b) Limpeza de vias publicas e recolha de resíduos           477.906,84   8,87% 1,32%           471.698,13   8,52% -3,59%
§34 (b) Trabalhos Espaços Verdes /EA/Pluvial           275.659,36   
§34 (b) Outros serviços de reparação  
§34 (b) Fornecimento de Elementos de Cadastro               2.177,03   0,04%               2.425,84   0,04%
§34 (b) Outras prestações de serviços             18.969,34   0,35% -95,38%           410.368,51   7,41% 971,70%
§34 (b) Juros             14.444,87   0,27% 26,84%             11.388,57   0,21% -4,53%
§34 (b) Depósitos bancários                    83,32   0,00% 86,11%                    44,77   0,00% -55,73%
§34 (b) Mora             14.361,55   0,27% 26,60%             11.343,80   0,20% -3,17%
§34 (b) Indeminizatórios   
§34 (b) Royalties                  -                         -        
§34 (b) Dividendos                  -                         -        
§34 (b) Totais        5.390.267,75   100,00% -2,65%        5.537.279,44   100,00% 3,75%

NCRF20
Quantias dos réditos reconhecidas no 

período

(valores expressos em euros)

Período 2014 Período 2013
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11 – Subsídios do Governo e apoios do governo  
 
11.1 - Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de 
apresentação adoptados nas demonstrações financeiras. 
 
Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com activos fixos tangíveis são apresentados no 
balanço como componente do capital próprio, e imputados como rendimentos do exercício numa base 
sistemática e racional durante a vida útil do activo. 
 
11.2 - Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações 
financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que directamente se 
beneficiou. 

 
 
 
11.3 - Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas ao apoio do Governo que 
foram reconhecidas. 
 
Estes subsídios, destinados ao investimento, encontram-se a ser reconhecidos em resultados, de acordo 
com o período de vida útil dos activos tangíveis respectivos, tendo sido reconhecido no exercício de 2014 
relativo a activos fixos tangíveis de acordo com o quadro seguinte: 
 

 
 
 

Medida
Entidade 

concedente
Objecto do incentivo

Forma de 
concessão

Começo Fim Já recebidas Por receber

§31 (b)  Conta 593511 ON2 CCDRN Saneamento Básico no Concelho de Esposende - II 85% 15-07-2011 15-07-2013 300.408,95

 Conta 593241/51 ON2 CCDRN Saneamento Básico no Concelho de Esposende - I 85% 09-11-2010 09-11-2012 1.877.223,36

§31 (b) Subtotais 2.564.191,82

§31 (b) 2.177.632,31

(valores expressos em euros)

NCRF22

Medida de incentivo

Relação dos subsídios obtidos

Quantias concedidas

Totais

Período de concessão

N
ão

 
re

em
bo

ls
áv

ei
s

Subsídios 
relacionados 
com activos

§31 (b)  Conta 59311 3.055,67 763,92 3.055,67 763,92

§31 (b)  Conta 59312 4.425,81 1.106,45 4.425,81 1.106,45

§31 (b)  Conta 59321 7.031,29 1.757,82 7.031,29 1.757,82

§31 (b)  Conta 59322 8.914,65 2.228,66 8.914,65 2.228,66

§31 (b)  Conta 59323 17.940,17 4.485,04 17.940,17 4.485,04

§31 (b)  Conta 59324 26.734,40 6.683,60 8.911,47 2.227,87

§31 (b)  Conta 59325 34.852,06 8.713,02 11.617,35 2.904,34

§31 (b)  Conta 59331 1.006,67 251,67

§31 (b)  Conta 5934 35,47 8,87 35,47 8,87

§31 (b)  Conta 5935 5.221,05 1.305,26 4.710,27 1.177,57

§31 (b) Subtotais 109.217,24 27.304,31 126.927,23 31.731,81

§31 (b) 109.217,24 27.304,31 126.927,23 31.731,81

78/593
593/7883

N
ão

 r
ee

m
bo

ls
áv

ei
s

Subsídios 
relacionados 
com activos

Totais

Período 2013

(valo res expressos em euros)

NCRF22 CC

Quantias dos subsídios 
reconhecidas na demonstração 

dos resultados e no balanço

Demonstração dos resultados

Reconhecidas como 
subsídios à 
exploração

Imputadas em 
outros 

rendimentos e 
ganhos

Reconhecidas 
no capital 
próprio

(Outras variações 
no capital próprio)

BalançoBalanço

Período 2014

Demonstração dos resultados

Reconhecidas 
como subsídios à 

exploração

Imputadas em 
outros 

rendimentos e 
ganhos

Reconhecidas 
no capital 
próprio

(Outras variações no 
capital próprio)
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14– Acontecimentos após a data do balanço 
 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração e autorizadas para emissão em 12 de Março de 2015. 
 
15 – Impostos sobre o rendimento 
 
15.1 - Quantias das potenciais consequências do imposto sobre rendimento praticamente 
determináveis e existência ou não de quaisquer potenciais consequências no imposto de 
rendimento não praticamente determináveis. 
 
Taxa de IRC para o período de 2014 
Com a publicação da Lei n.º 2/2014, de 16 de Janeiro que aprovou a reforma do IRC foram aprovadas 
novas taxas de IRC a aplicar no período de tributação de 2014.Assim, a taxa de IRC a aplicar À Esposende 
Ambiente aos períodos de tributação iniciados em ou após 2014-01-01, é de 23%. 
 
Nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, a Esposende Ambiente 
encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos, às taxas previstas no artigo 
mencionado. 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 
das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto 
quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 
inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos 
são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2010 a 2013 
poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.  
 
O Conselho de Administração da Esposende Ambiente entende que as eventuais correcções resultantes de 
revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um 
efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2014. 
 
O movimento ocorrido nos activos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de 
Dezembro de 2014 foi como segue: 
 

 
  

Demonstração 
dos 

resultados

Outras 
rubricas do 

capital próprio

Demonstração 
dos 

resultados

Outras 
rubricas do 

capital próprio

§74 (f ) SALDO DA 562 214,04 214,04 428,07 214,03 214,04

§74 (f ) 214,04 214,04 428,07 214,03 214,04

(valores expressos em euros)

Quantias de activos e de passivos por impostos diferidos 
reconhecidos no balanço e correspondentes movimentos ocorridos 

durante o período

Totais

Provenientes de 
diferenças 
temporárias 
dedutíveis

NCRF26

Activos por 
impostos 
diferidos

Período 2013

Saldo no 
começo do 

período

Movimentos do período via

Saldo no f im do 
período

Período 2014

Saldo no 
começo do 

período

Movimentos do período via

Saldo no fim do 
período
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O imposto sobre o rendimento reconhecido na Demonstração de resultados dos exercícios findos em 31 
de Dezembro de 2014 e 2013 podem ser detalhados no quadro seguinte: 

 
 
16 – Instrumentos financeiros 
 
Políticas contabilísticas 
 
16.1 - Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas 
contabilísticas utilizadas para a contabilização de, instrumentos financeiros relevantes para a 
compreensão das demonstrações financeiras. 
 
Clientes/Fornecedores/Outras contas a receber e a pagar/Financiamentos de curto 
prazo/Estado/Pessoal/Diferimentos/Caixa e Bancos 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, a rubrica de Clientes/Fornecedores/Outras contas a receber e a 
pagar/Financiamentos de curto prazo /Estado/ Pessoal/Diferimentos / Caixa e Bancos apresentava a 
seguinte decomposição: 

 

Base Imposto Base Taxa Base Taxa

§74 (b) 81 1 - -   361.983,23           6.590,98   

§74 (b)
6885 | 7882

812
2 -       18.609,87           7.813,49   

§74 (b) 811 3 = 1 + 2 3 -   343.373,36   23,00%       14.404,47   25,00% 

§74 (b) A acrescer Quadro 7 M odelo 22     433.585,83           7.585,57   

§74 (b) A deduzir Quadro 7 M odelo 22 -     17.095,15   -          800,00   

§74 (b) A acrescer …

§74 (b) A deduzir … -          856,13   -          856,13   

§74 (b)       72.261,19   23,00%       20.333,91   25,00% 

§74 (b)

§74 (b)       72.261,19   23,00%       20.333,91   25,00% 

§74 (b) 8121       15.720,07           5.083,48   

§74 (b) Tributação autónoma         2.675,76           2.515,98   

§74 (b)       18.395,83           7.599,46   

§74 (b)    Pagamento  especial por conta (art.º 93.º) -       6.366,46   -     11.449,74   

§74 (b) Retenções na fonte -            20,84   -            11,25   

§74 (b) Pagamentos por conta (art.º 105.º) -       4.821,00   -     11.979,00   

§74 (b) Derrama

§74 (b)         7.187,53   -     15.840,53   

§74 (b)

§74 (b)
? 274
8122

? dos act ivos e dos 

passivos dif er idos
19            214,04              214,03   

§74 (b)
6885
7882

- 20

§74 (b) -     18.609,87   23,00% -       7.813,49   25,00% 

5

4

(valores expressos em euros)

Período 2013Período 2014

21=-13+19

6

7

14

13=11+12

8 = 3 + 4 - 5 + 6 - 7

10 = 8 - 9

Outras componentes do imposto

Benefícios fiscais por dedução  à co lecta

 Total Imposto esperado

9

12

11Imposto esperado

Imposto diferido

15

18=13+14+15+16+17

17

16

Imposto  e taxa efectiva média

Demonstração do relacionamento entre o lucro contabilístico e os 
gastos/(rendimentos) de impostos

Ajustamentos reconhecidos no  período  de impostos correntes de 
períodos anterio res

Gastos/(rendimentos) de impostos

Lucro/(Prejuízo  fiscal)

M atéria colectável / co lecta

Resultado  líquido  do  período

Resultado  antes de impostos

IRC a recuperar / pagar

Dedução de perdas fiscais

NCRF2
6

Produto  do  lucro 
contabilístico (Resultado 
antes de impostos) 
multiplicado pela(s) taxa(s) de 
imposto  aplicável(eis)

Ajustamentos 
para o  lucro  
tributável

CC

Diferenças 
temporárias

Diferenças 
definitivas

Quantias 
brutas

Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Quantias 
brutas

Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

§45 Clientes 1.224.837,16 274.367,11 950.470,05 1.329.636,54 247.715,05 1.081.921,49

§45 Adiantamentos a fornecedores 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

§45 Estado 77.071,33 77.071,33 62.926,74 62.926,74

§45 Outras contas a receber 104.434,02 104.434,02 512.540,77 512.540,77

Diferimentos 45.049,58 45.049,58 56.694,36 56.694,36

Caixa e depósitos bancários 66.724,01 66.724,01 118.881,76 118.881,76

§45 Subtotais 1.521.366,10 274.367,11 1.246.998,99 2.083.930,17 247.715,05 1.836.215,12

§45 Totais 1.521.366,10 274.367,11 1.246.998,99 2.083.930,17 247.715,05 1.836.215,12

§45 Fornecedores 1.200.823,22 1.200.823,22 943.332,04 943.332,04

§45 Adiantamentos de Clientes 41.799,59 41.799,59 41.997,98 41.997,98

§45 Estado 66.699,54 66.699,54 55.748,94 55.748,94

Financiamentos 457.624,85 457.624,85 453.383,64 453.383,64

§45 Outras contas a pagar 2.480.851,25 2.480.851,25 2.338.408,64 2.338.408,64

Diferimentos 823.896,15 823.896,15

§45 Subtotais 5.071.694,60 5.071.694,60 3.832.871,24 3.832.871,24

§45 Totais 5.071.694,60 5.071.694,60 3.832.871,24 3.832.871,24

§46 (3.550.328,50) 274.367,11 (3.824.695,61) (1.748.941,07) 247.715,05 (1.996.656,12)

31.12.2014
Quantias escrituradas de cada uma das categorias de activos  

e passivos 

Total Líquido

NCRF1

Passivos

Passivos Correntes

(valores expressos em euros)

Activos 

Activos Correntes

31.12.2013
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Considerando que a forma de reconhecimento dos subsídios relacionados com ativos (em capital próprio) 
que foi acolhida no SNC se diferencia das normas internacionais de contabilidade, suscitando dificuldades 
de enquadramento em matéria de impostos diferidos e considerando que, no caso de subsídios não 
reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis com vida útil definida, o 
período de reconhecimento contabilístico do subsídio como rendimento e o momento da sua tributação 
coincidem, decidiu a CNC reanalisar a questão, e rever o seu entendimento, tendo a Esposende Ambiente 
reconhecido na conta 2788-outras contas a pagar do montante de 883 429,53€. 
 
 
Reconhecimento das perdas por imparidade de dívidas a receber, o cálculo efectuado de acordo com a 
antiguidade da dívida: 

 
 
 
Caixa e Depósitos bancários 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, a rubrica de Caixa e Depósitos Bancários apresentava a seguinte 
decomposição: 

 
 
 
Financiamentos obtidos 
 
Em 31 de Dezembro de 2014, a rubrica de Financiamentos obtidos apresentava a seguinte decomposição: 

 
 
 

 

(valores expressos em euros)

Imparidades de Clientes 01.01.2013 Aumento Redução 31.12.2013 01.01.2014 Aumento Redução 31.12.2014

Clientes de cobrança duvidosa 238.679,64 9.035,41 0,00 247.715,05 247.715,05 26.652,06 0,00 274.367,11

Ano 2013 Ano 2014

Quantias disponíveis 
para uso

Quantias 
indisponíveis 

para uso
Totais

Quantias 
disponíveis 
para uso

Quantias 
indisponíveis 

para uso
Totais

§31 11 Numerário 27.253,05 36.076,74

§31 11 Subtotais 27.253,05 36.076,74

§31 12 Depósitos à ordem 39.470,96 82.805,02

§31
12
13

Subtotais 39.470,96 82.805,02

§31 1 66.724,01 118.881,76

31.12.2014

Caixa

Meios financeiros líquidos 
constantes do balanço

NCRF1

31.12.2013

Totais

Depósitos 
bancários

CC

(valores expressos em euros)

Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total

§45 Millennium BCP 84.415,70 84.415,70 84.416,04 84.415,70 168.831,74

§46 CGD 373.209,15 3.318.344,41 3.691.553,56 367.383,55 3.692.065,95 4.059.449,50

§47 BBVA 1.584,05 1.584,05

§46 457.624,85 3.318.344,41 3.775.969,26 453.383,64 3.776.481,65 4.229.865,29

(valores expressos em euros)

Total

31.12.2013

Instituições de Crédito  e Sociedades 
Financeiras

NCRF1
Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras

31.12.2014

31.12.2014 31.12.2013

Não Corrente Não Corrente

§45 1 a 2 anos 84.415,70

§45 2 a 3 anos

§45 3 a 4 anos

§45 4 a 5 anos

§45 Mais de 5 Anos 3.318.344,41 3.692.065,95

§46 3.318.344,41 3.776.481,65

NCRF1
Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras

Total

Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras

(valo res expressos em euros)
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17 – Benefício de empregados 
 
Os gastos com o pessoal foram os seguintes: 

 
 
A Esposende Ambiente, EM cumpriu o previsto na lei do Orçamento Geral do Estado de 2014 no que 
concerne às orientações sobre as remunerações salariais, bem como sobre a reposição dos subsídios de 
férias e de natal aos seus colaboradores. 
A rubrica “Outros gastos”, inclui gastos com formação, seguros de saúde e acidentes de trabalho, 
encargos com a ADSE e fardamento. 
 
 
18 – Outras informações 
 
Diferimentos 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 a rubrica de Diferimentos apresentava a seguinte decomposição 

 
 
 
Honorários do Revisor Oficial de Contas 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 a rubrica de “Trabalhos Especializados” no que se refere a honorários do 
Revisor Oficial de Contas apresentava a seguinte decomposição: 

 
 

Conselho de 
Administraçao

Outro  pessoal Totais Conselho de 
Administraçao

Outro  pessoal Totais

§57
§58

48.913,40 1.565.293,88 1.614.207,28 52.555,08 1.703.403,62 1.755.958,70

§57
§58

9.407,15 348.934,60 358.341,75 8.512,88 332.475,66 340.988,54

§57
§59

732,97 100.533,10 101.266,07 676,95 102.101,93 102.778,88

§57
§58

59.053,52 2.014.761,58 2.073.815,10 61.744,91 2.137.981,21 2.199.726,12Quantias de gastos reconhecidos no período

Remunerações 

Encargos sobre Remunerações

Outros  gastos

Período 2013

(valo res expressos em euros)

NCRF28
Quantias dos pagamentos e dos gastos com relação a planos de 

contribuição definida a favor dos empregados

Período 2014

Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total

§45 Gastos diversos 8.802,61 8.802,61 21.811,73 21.811,73

§46 Seguros ciclomotores 148,53 148,53 132,91 132,91

§47 Seguros automóveis 21.289,23 21.289,23 11.652,45 11.652,45

§48 Outros seguros 14.658,92 14.658,92

§45 Contratos de manutenção 6.724,25 6.724,25 2.336,24 2.336,24

§45 Gastos EPI 8.084,96 8.084,96 6.102,11 6.102,11

§45 Subtotais 45.049,58 45.049,58 56.694,36 56.694,36

§45 Contrato  AdN - Alta 823.896,15 -     823.896,15                    -     

§45 Subtotais 823.896,15 -     823.896,15                    -     

§46 45.049,58 823.896,15 -     778.846,57   56.694,36     56.694,36   

NCRF1 Diferimentos

Passivos
Rendimentos a 
Reconhecer

31.12.2013

Total Líquido

31.12.2014

(valores expressos em euros)

Activos Gastos a reconhecer

Honorários 
facturados

Efeitos das 
períodizações

Totais
Honorários 
facturados

Efeitos das 
períodizações

Totais

66.º-A
508.º-F

Revisão legal das contas 10.000,08 10.000,08 10.000,08 10.000,08

66.º-A
508.º-F

Serviços de garantia de fiabilidade

66.º-A
508.º-F

Consultoria f iscal 

66.º-A
508.º-F

Outros serviços

66.º-A
508.º-F

Totais 10.000,08 10.000,08 10.000,08

(valores expressos em euros)

CSC
Honorários facturados pelos revisores of iciais 

de contas

Período 2013Período 2014



 

 70

Capital Próprio 
 
Em 31 de Dezembro de 2014 a rubrica de Capital apresentava a seguinte decomposição: 
 

 
 
 
 
 
XI. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
O Conselho de Administração propõe, nos termos do n.º 1 do art. 18º dos estatutos da EAmb – 
Esposende Ambiente, EM a seguinte aplicação para os Resultados do Exercício de 2014, no montante de 
€-361.983,23. 

 
 
Conselho de Administração 

 
 
 

____________________________________ 
 

Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger 
 
 
 
 

____________________________________ 
 

Nuno Frederico Almeida e Silva de Aguilar Monteiro 
 
 
 

 ____________________________________ 
 

Maria Raquel Morais Gomes do Vale 

Capital realizado 20.250.000,00 20.250.000,00

Reservas:

    Reservas legais 35.928,52 659,10 36.587,62

   Outras Reservas 45.960,25 45.960,25

Resultados transitados -244.217,57 5.931,88 -238.285,69

Outras variações no capital próprio 3.902.158,81 1.151.973,16 2.750.185,65

Resultado líquido do período 6.590,98 -361.983,23 6.590,98 -361.983,23

Total do Capital Próprio 23.996.420,99 -355.392,25 1.158.564,14 22.482.464,60

Aumentos Diminuições 31.12.201431.12.2013

(valores expressos em euros)

Descrição

(valo res expressos em euros)

-361.983,23

-361.983,23 

Aplicação de Resultados

Reserva Legal

Resultados  Transitados

Resultado Liquido do Exercício
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XII. Relatório e Parecer do Fiscal Único / Certificação Legal das Contas 
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 XIII. Acta da Reunião do Conselho de Administração 
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