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O NOSSO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
 
 
 
 

Dando continuidade às práticas de comunicação e divulgação do desempenho de 

sustentabilidade assumido pela ESPOSENDE AMBIENTE, iniciadas em 2010, 

apresentamos o nosso terceiro Relatório de Sustentabilidade. 

 

Com a consciência de que este relatório é um meio de comunicação importante 

para chegarmos a todos os nossos parceiros, e não obstante a publicação do 

Relatório e Contas 2012, bem como do Relatório de Revisão do Sistema de Gestão 

Empresarial, pretendemos destacar neste documento os principais acontecimentos 

que tiveram lugar em 2012, divulgando ainda a estratégia de gestão da empresa e o 

seu desempenho económico, social e ambiental.  

 

O presente relatório refere-se ao exercício de 2012 e foi elaborado com base nas 

directrizes  da Global Reporting Initiative (GRI) G3. Os temas incluídos no relatório 

foram seleccionados com base numa análise às tendências de reporte neste sector.  

Este documento encontra-se organizado em quatro capítulos principais:  

1 – A ESPOSENDE AMBIENTE: incluiu informação estratégica sobre a empresa, 

apresentando informação consolidada sobre os principais marcos de 

sustentabilidade, adesão a princípios/associações/parcerias, bem como os 

principais prémios e reconhecimentos atribuídos à empresa no ano de 2012.  

2 – A Sustentabilidade na ESPOSENDE AMBIENTE: incluiu informação sobre os 

princípios de sustentabilidade da empresa, os objectivos estratégicos e a 

comunicação com as partes interessadas, bem como a descrição dos principais 

indicadores de sustentabilidade.   

3 – Os Sistemas de Gestão da ESPOSENDE AMBIENTE: inclui informação sobre a 

gestão de risco, gestão de clientes, gestão da informação e sistema de gestão 

empresarial.  
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4 – Os Códigos de Conduta da ESPOSENDE AMBIENTE: inclui informação sobre 

o Código de Ética da ESPOSENDE AMBIENTE.  

 

Caso necessite de algum esclarecimento sobre a informação publicada neste 

Relatório ou sobre a sustentabilidade na ESPOSENDE AMBIENTE, por favor 

contacte: 

e-mail: geral@esposendeambiente.pt 

Tel: +351 253 969 380 

Fax: +351 253 969 385 
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Findo um ano de significativa complexidade a nível nacional, quer social, quer 

política, naturalmente que a empresa sentiu os respectivos reflexos na sua 

actividade e, por tal, entendeu como necessária a adopção de um conjunto de 

estratégias visando, por um lado, a prestação do maior apoio possível à 

comunidade e, por outro, a instituição de medidas no sentido de ser prestada uma 

especial atenção à qualidade de vida dos colaboradores.  

 

Assim, para além das preocupações de cariz ambiental e económico-financeiro, a 

preocupação relativamente às questões de ordem social acompanhou, de 

sobremaneira, toda a actividade da Esposende Ambiente ao longo do ano de 2012. 

 

Para o exterior foram lançadas várias notas informativas dando conta dos meios 

que os cidadãos possuem ao seu dispôr para, em caso de necessidade, melhor 

conseguirem fazer face aos encargos que representa a prestação dos serviços de 

abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos. 

Reportamo-nos ao abaixamento em 20% dos custos de ligação aos sistemas 

públicos referentes às duas primeiras componentes referidas, as facilidades de 

pagamento faseado, a existência do tarifário para famílias numerosas e o tarifário 

social. 

 

Para além destas medidas, 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. 

 

Estas medidas foram, em nosso entendimento, determinantes na nossa necessária 

contribuição para a comunidade no âmbito da qual nos inserimos. E os resultados 
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das acções que diligenciamos demonstram que, efectivamente, valeram a pena 

todas as medidas implementadas e que se mantêm em curso, às quais se aliou 

ainda o facto de ter sido decisão que, para 2013, os regimes tarifários dos serviços 

de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e, também, de gestão de 

resíduos, não sofressem actualização à taxa de inflação. 

 

Ao nível das iniciativas que decorreram em sede da própria empresa, e 

exactamente em matéria de responsabilidade social, importa reiterar a informação 

já prestada no ano transacto. De facto, em Maio de 2010 a Esposende Ambiente 

aderiu aos Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas, comprometendo-se 

assim em trabalhar com vista à concretização de metas em matéria de meio 

ambiente, direitos humanos, direitos do trabalho e combate à corrupção. 

Posteriormente, já em Junho do mesmo ano, integrou a Rede Portuguesa Global 

Compact (RPGC), que tem por missão contribuir para a divulgação, implementação 

e dinamização em Portugal do Pacto Global das Nações Unidas. Com esta adesão 

formal, a empresa manifestou a sua intenção de apoiar e implementar estes 

Princípios no marco da sua esfera de influência, dando a conhecer este 

compromisso aos seus grupos de interesse bem como à comunidade em geral. 

 

Volvidos cerca de dois anos desde esta adesão, foram já remetidos às Nações 

Unidas dois anuais relatórios de Comunicação de Progresso, onde a empresa deu a 

conhecer os trabalhos efectuados ao nível das suas áreas de actuação. Neste 

âmbito, em 2011 deu-se início a um novo projecto designado PLATAFORMA GPS – 

Grandes e Pequenos Sorrisos, que, em 2012, evoluiu não apenas para a 

manutenção desta plataforma, bem assim como para a realização de várias acções 

de troca de livros escolares e troca de bens, em iniciativas com uma já notória 

participação – “Trocas sem Baldrocas: dar uso aos livros” e “Trocas sem Baldrocas 

Natalícias”.   

 

Todas estas acções pretendem, como fim último, fomentar a solidariedade interna, 

na procura da melhoria das condições de vida dos colaboradores da Esposende 

Ambiente, bem como da comunidade que a empresa serve. Por um lado, a 

plataforma constitui-se como um local virtual de doação de bens, que têm 
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necessariamente associado tempo de voluntariado na Loja Social Rede Solidária, 

impulsionando e agilizando-se desta forma o contacto entre a procura e a oferta de 

bens reutilizáveis e que possam ser úteis a novos utilizadores. Por outro lado, as 

acções de troca directa entre colaboradores pretendem impulsionar não apenas as 

questões de solidariedade e para uma maior interacção entre colegas, mas também 

sensibilizar para o que diz respeito ao contributo na minimização do consumo e da 

reutilização de bens. 

 

Por fim, importa referenciar os desenvolvimentos dados ao processo de 

Certificação em Responsabilidade Social, que até ao primeiro semestre de 2013 

terão a sua auditoria de 1.ª fase. Procedimento equivalente encontra-se a ser 

promovido no que concerne à Saúde e Segurança no Trabalho que, aliada às 

vertentes da Qualidade e Ambiente, farão da nossa entidade gestora uma das 

primeiras certificadas em todos estes referenciais – o que naturalmente traduz a 

relevante qualidade do serviço que é prestado, em todas as vertentes, aos 

utilizadores e a todos os demais stakeholders. 

 

É por este equilíbrio conseguido entre as vertentes social/ambiental/económica 

que a Esposende Ambiente tem encarado o futuro com toda a confiança, na certeza 

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. 

 

Mas importa ainda referenciar-se sucintamente algumas das mais relevantes 

iniciativas desenvolvidas nas mais diversas áreas de actividade da empresa que 

foram realizadas ao longo deste último ano de 2012.  

 

Confirmando-se o que se perspectivava já em 2010 ao nível dos resultados da 

integração de todas as competências em matéria de ambiente na Esposende 

Ambiente, por via da celebração de um contrato de gestão com a autarquia, de 

facto a agregação de toda a capacitação técnica, com um corpo técnico motivado, 

dinâmico e capaz, veio permitir obter grandes sinergias, apresentando uma 
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consequente melhor gestão de meios e recursos e a concretização de mais e 

melhores serviços. 

 

Neste seguimento, importa referir os excelentes resultados das acções de 

fiscalização ambiental, que têm permitido mitigar vários e severos problemas de 

ordem ambiental e também social, designadamente em termos de limpezas de 

terrenos e, sobretudo, ao nível das situações de insalubridade geradas por 

descargas de águas residuais para a via pública e/ou linhas de água. 

 

Em 2012 a Esposende Ambiente foi agraciada com o Prémio Água Segura, 

promovido pela entidade reguladora. Foi uma enorme concretização, fruto de um 

firme trabalho visando a garantia da qualidade da água que fornecemos aos nossos 

utilizadores. 

Neste seguimento, uma referência também ao nível dos Indicadores de Qualidade 

que anualmente apresentamos à ERSAR, cujos resultados têm sido excelentes e 

comprovam o empenho com que encaramos todos os aspectos associados à 

prestação de serviços à comunidade. 

 

No domínio da gestão de toda a componente ambiental, também importa atribuir-

se um enfoque muito especial à elaboração/revisão e implementação de todo um 

conjunto de ferramentas de trabalho, como são os Planos de Gestão em matéria de 

Resíduos Urbanos, Energia, Sustentabilidade, Valorização de Recursos Hídricos, 

Valorização das Freguesias, Plano de Gestão da Rede Hídrica, entre outros.  

 

No ano de 2012 foi concretizado um projecto que merece ser especialmente 

salientado. Trata-se do Diagnóstico Ambiental às Freguesias, um trabalho 

executado com a estreita colaboração dos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia 

(ou seus representantes), nomeadamente no que se refere ao acompanhamento 

dos trabalhos por via da participação em vários workshops e pelo preenchimento 

de vários questionários, e que constituirá a base para a elaboração do Plano de 

Valorização das Freguesias. 
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Ao nível dos Programas de Educação para a Sustentabilidade, naturalmente que se 

mantém o seu desenvolvimento, sendo sobretudo pertinente realçar-se o 

magnífico trabalho que se tem efectuado no Centro de Educação Ambiental. Para 

além da informação exaustiva sobre todas as acções realizadas (e que se 

encontram em relatórios específicos disponíveis na sede da empresa para devida 

consulta dos interessados), foi em 2012 apresentado o blog do CEA. Esta 

ferramenta permite a consulta de inúmeros micro-sites, onde podem encontrar-se 

informações que vão desde o funcionamento do Centro até galerias de fotografias, 

projectos e actividades em curso, divulgação técnica de conteúdos e de oficinas, 

entre vários outros items. Tem sido um “ponto de encontro” que se tem revelado 

da maior pertinência no que concerne à gestão deste espaço.  

 

Mudando de tópico agora para um dos nossos core business desde criação da 

empresa, o saneamento básico, realçamos mais uma vez a invejável taxa de 

cobertura na ordem dos 80%-85% em matéria de saneamento de águas residuais. 

Este tem sido claramente um objectivo executado com todo o sucesso e que veio 

permitir o cumprimento das metas traçadas em sede de Plano Estratégico de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR). 

 

No seguimento da realização das grandes empreitadas que conduziram a estes 

valores, e uma vez que as taxas de adesão por parte da população não atingiram, 

lamentavelmente, ainda os nossos objectivos (ambientais e de retorno económico-

financeiro), tem sido necessário dar continuidade às estratégias de angariação de 

utilizadores e execução das ligações referentes aos contratos celebrados. Não 

obstante se considerar que a campanha comercial tem vindo a revelar excelentes 

indicadores, não pode deixar de se referir que a grave crise económica que o país 

atravessa ditou algumas dificuldades práticas na hora da contratualização. O 

objectivo será continuar a trabalhar neste contexto de forma exaustiva, visando 

atingir as metas traçadas ao nível do número de utilizadores.  

 

Outra das vertentes assumidamente importante prende-se com a gestão de infra-

estruturas, quer ao nível do abastecimento de água, quer na drenagem de águas 

residuais e de águas pluviais. Mais uma vez o projecto de combate às perdas de 
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água constituiu uma realização de suma importância, cujos excelentes resultados 

conseguidos até à data têm permitido o uso eficiente deste recurso natural.  

Também constituiu uma importante meta a diminuição das infiltrações na rede de 

drenagem de águas residuais, 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 “em alta”, a Águas do Noroeste SA. 

 

Ao nível das acções associadas à gestão de resíduos urbanos, a palavra de ordem 

tem sido invariavelmente a continuidade, considerando que o caminho foi traçado 

e que os resultados que anualmente se apresentam demonstram estarem as 

estratégias devidamente definidas, sendo a sua implementação eficaz. 

Um realce especial para o esforço financeiro que tem sido continuado, quer pela 

empresa, quer pelo município e pela RESULIMA, na instalação de ecopontos no 

concelho, potenciando-se, dessa forma, o aumento da rede de recolha e os seus 

resultados práticos. 

 

Importa apenas salientar a implementação de mais um projecto de recolha 

selectiva, agora relativo aos círios e velas produzidos nos cemitérios, e que se 

encontra em implementação, mais uma vez em estreita colaboração com as Juntas 

de Freguesia locais. 

 

Já no que respeita à gestão de espaços verdes, sobressai a continuidade de todos os 

projectos visando a aplicação de boas práticas, e o equacionar e implementar de 

um conjunto de estratégias que permitiram rentabilizar alguns dos recursos 

existentes, como é o caso dos sub-produtos resultantes da gestão de resíduos 

verdes valorizados pelo processo de compostagem e a gestão das redes de rega. 

Por outro lado, deu-se continuidade aos grandes processos de alteração dos 

espaços verdes por forma a substituir relvas e plantas com elevadas exigência de 

manutenção por espécies autóctones e materiais inertes, promovendo-se assim 

grandes reduções de custos de manutenção, nomeadamente em mão de obra e em 

necessidades hídricas. 

 



Página 11 de 72 
 

De forma transversal a todas as unidades orgânicas da empresa, uma palavra de 

apreço pelo sucesso na aplicação de atitudes e boas práticas ambientais pelos 

colaboradores, sem excepção, e pelo êxito dos projectos associados à simplificação 

administrativa, à informatização de processos, ao estabelecimento e determinação 

de indicadores de desempenho on-line, sempre sob directa responsabilidade e 

realização pelos recursos internos da empresa, muito particularmente na área 

informática. 

Aliás, nunca é demais realçar o brilhante trabalho que esta área tem efectuado, 

com a criação de várias ferramentas para utilização pelos diferentes serviços, 

melhorando claramente as suas específicas estratégias de gestão – GestProcessos, 

GestFerramentaria, GestSIGQA, GestHumanos, entre outros. 

Também um especial enfoque para a implementação do Sistema de Informação 

Geográfica, que tem vindo a desenvolver-se com toda a celeridade e cujos 

resultados práticos são já visíveis, designadamente no que concerne, por exemplo, 

à gestão de Zonas de Medição e Controlo na rede de abastecimento de água. 

 

Ainda de relevo no âmbito das circunstâncias que marcaram o ano de 2012, 

importa referenciar a alteração do regime jurídico da actividade empresarial local, 

por via da publicação da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, que conduziu, entre 

outros aspectos, à alteração dos Estatutos da empresa por força da necessária 

adequação aos novos requisitos legais. 

 

Por fim, uma palavra relativamente à motivação de todos os colaboradores da 

Esposende Ambiente, sem excepção. 

Não há dúvidas que têm contribuído de forma ímpar no sentido de manter a 

empresa com o seu já conseguido estatuto de excelência no contexto das entidades 

gestoras. Por tal, o nosso muito obrigado a todos aqueles que com o seu 

profissionalismo, empenho, dedicação e competência fazem todos os dias desta 

empresa, uma empresa de referência. 

 

Impõe-se também apresentar o nosso agradecimento pelo constante apoio e 

colaboração de todas as partes interessadas, designadamente do Município, o 

nosso acionista. Aos seus colaboradores e sua equipa de chefias, e, sobretudo, à 
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Vereação e à Presidência. O seu papel orientador tem-se demonstrado fulcral para 

o sucesso. 

 

Terminamos apresentando, como vem sendo hábito nos últimos relatórios de 

prestação de contas, a nossa firme convicção que uma empresa do sector 

empresarial local, a Esposende Ambiente, é um exemplo de que criteriosas 

estratégias de gestão, associadas ao profissionalismo de uma equipa dedicada e 

com um profundo sentimento de serviço público, conseguem transformar um 

modelo de gestão num projecto de sucesso. 

 

 

A todos, muito obrigado. 
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1 - A ESPOSENDE AMBIENTE 

 

A EAmb - ESPOSENDE AMBIENTE, EM, entidade empresarial municipal que se rege 

pelos termos da Lei n.º 50/2012, de 31 do Agosto, surge da transformação dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Esposende. 

Porém, as actividades desenvolvidas pela empresa contam já com uma longa 

história, da qual se destacam alguns marcos importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Alguns dos principais marcos da história da ESPOSENDE AMBIENTE 
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ORGÃOS SOCIAIS DA ESPOSENDE AMBIENTE 

Conselho de 
Administração

Alexandra Suzana Abreu de Faria
Carvalho Roeger (Presidente)

Manuel Miranda Losa (1º vogal)

Nuno Frederico Almeida e Silva
de Aguilar Monteiro (2º vogal)

Fiscal único

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

Assembleia Geral

António Benjamim da Costa
Pereira (Presidente)

Paulo Fernando Alves Marques
(Vice - Presidente)

Elisabete Maria Losa Capitão
(Secretário)

A ESPOSENDE AMBIENTE é uma empresa constituída por capitais exclusivamente 

municipais e tem, estatutariamente, como principais competências as seguintes 

áreas funcionais: 

• Gestão e exploração dos sistemas públicos de captação e distribuição de 

água para consumo público e de drenagem e tratamento de águas residuais; 

• Recolha de águas pluviais; 

• Recolha e deposição de resíduos urbanos e limpeza e higiene pública;  

• Reabilitação do património municipal; 

• Execução de tarefas de gestão de espaços verdes públicos e infraestruturas 

associadas; 

• Intervenção em matéria de ambiente na área do Município de Esposende; 

• Fiscalização ambiental; 

• Organização e implementação de projectos e campanhas na área da 

sensibilização e educação ambiental.  

De acordo com o artigo 10º dos Estatutos da ESPOSENDE AMBIENTE, os seus 

órgãos sociais são constituídos pelo Conselho de Administração, pelo Fiscal Único e 

pela Assembleia Geral, cujos mandatos têm uma duração coincidente com os dos 

titulares dos órgãos autárquicos.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Órgãos sociais da ESPOSENDE AMBIENTE 
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A integração de todos os serviços municipais associados à área ambiental na 

ESPOSENDE AMBIENTE fez com que no ano de 2010 houvesse a necessidade de 

uma reestruturação organizativa na empresa, dando origem a um novo 

organograma que se manteve inalterável até à data.   

Assim, a empresa terminou o ano de 2012 com 116 colaboradores no seu quadro 

de pessoal, distribuídos pelas várias áreas de intervenção, que a seguir se 

apresentam.  

 

   

 

 

Figura 3 - Estrutura orgânica da ESPOSENDE AMBIENTE 

 
 

Com uma estrutura orgânica que integra quatro departamentos, onze sectores e 
cinco gabinetes, a ESPOSENDE AMBIENTE tem vindo a alargar o seu âmbito de 
actuação no município, executando todas as tarefas que, de forma directa e 
indirecta, se relacionam com a gestão da vertente ambiental do município. 
 

O Modelo de Gestão de Recursos Humanos da empresa visa a uniformização da 
relação jurídica de emprego, de acordo com a legislação aplicável, 
independentemente do vínculo contratual existente. Neste sentido, verificou-se 
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que, findo o ano de 2012, 75 colaboradores encontravam-se em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas e 41 colaboradores em regime de contrato 
individual de trabalho, dos quais 73 são operacionais, 15 são assistentes 
administrativos, 25 são técnicos e 3 são dirigentes intermédios.   

 

Com sede na freguesia de Esposende, a ESPOSENDE AMBIENTE possui também 
outras unidades operacionais no concelho, nomeadamente o Armazém, na zona 
Industrial do Bouro, Marinhas, o Parque de Compostagem, na freguesia de Curvos, 

e o Centro de Educação Ambiental, na freguesia de Marinhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: Rua da Ribeira 
4740-245 Esposende 

 

Centro de Educação Ambiental:  
Rua Conde de Madimba – Monte 

Marinhas 4740-572 Esposende 

 

Parque de Compostagem:  
Rua da Senra - Curvos 
4740-181 Esposende 

 

Armazém:  
Zona Industrial do Bouro 

Marinhas 4740 Esposende 
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1.1 PRINCIPAIS MARCOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2012 a ESPOSENDE AMBIENTE reforçou a divulgação da existência de um 

Tarifário Social, que permite que famílias numerosas e famílias com menores 

recursos financeiros possam beneficiar de desconto na factura dos serviços 

prestados pela empresa. A criação da Tarifa Social e da Tarifa para Famílias 

Numerosas vai de encontro às necessidades desses agregados familiares. Neste 

sentido, as famílias com fracos recursos financeiros podem solicitar a aplicação de 

preços mais acessíveis no que diz respeito à água e ao saneamento. O apoio 

previsto concretiza-se através da redução de 50% das tarifas fixas e da aplicação 

ao consumo total do utilizador das tarifas variáveis do primeiro escalão, até ao 

limite mensal de 15 m3. Por outro lado, e também numa perspectiva de cariz social, 

o regime tarifário para Famílias Numerosas contempla um tarifário de água e 

saneamento até ao 2.º escalão, inclusive, às famílias com três ou mais filhos 

dependentes a seu cargo. 

2005 2006 2007 2008

DESTAQUE 
2012

2011 2010 2009

TARIFÁRIO SOCIAL 
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1.2 PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS EXTERNOS 

 

 

     Prémio Água Segura 
 

 

Este prémio, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR) confirmou, em 2012, que Esposende lidera o ranking dos concelhos da 

região Norte com Água Segura.   

De facto, em 2011, apenas 22 concelhos de Portugal Continental apresentaram 

100% no indicador Água Segura (indicador de água controlada e de boa 

qualidade), o que corresponde a 8% da totalidade dos Municípios de Portugal 

Continental. Destes 22 concelhos, dos quais somente oito mantiveram, de 2010 

para 2011, o nível de 100% Água Segura e apenas três se localizam na região Norte 

– Esposende, Paços de Ferreira e Vila Nova de Gaia. 

O relatório publicado pela ERSAR, para além de evidenciar os níveis de qualidade 

da água para consumo humano fornecida na torneira do consumidor em 2011, 

apresenta ainda uma análise à evolução do indicador “Água Segura” desde 2004 a 

2011. Dos 278 concelhos de Portugal Continental que são avaliados neste relatório, 

Esposende destaca-se também por ser um dos dois concelhos que, entre 2004 e 

2011, manteve sempre 100% no indicador Água Segura. 

Assim, ao nível do abastecimento público, Esposende foi considerado um 

município exemplar, apresentando excelentes níveis de qualidade da água na 

torneira do consumidor, cumprindo na íntegra todos os requisitos legais.  

Em 2012, a ESPOSENDE AMBIENTE continuou a demonstrar muito bom 

desempenho no controlo da qualidade da água, realizando anualmente perto de 

2000 análises em mais de 200 pontos de amostragem. 

DESTAQUE 
2012 
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1.3 ADESÃO A PRÍNCÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E 
PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
* 

 

* 

* Adesão formal da Câmara Municipal de Esposende, mas processo a ser gerido pela ESPOSENDE AMBIENTE.   
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Desde 2010 que a ESPOSENDE AMBIENTE subscreve os 10 princípios do Pacto dos 

Autarcas, com a adesão formal à rede internacional e nacional do Global Compact. 

Assim, ao longo destes últimos 3 anos, a empresa tem reforçado a sua intenção de 

apoiar e implementar os princípios do Global Compact na sua esfera de influência, 

dando a conhecer este compromisso aos seus grupos de interesse bem como à 

comunidade em geral. De forma a consolidar a divulgação dos 10 princípios ao 

Pacto Global das Nações Unidas, a empresa criou na sua página institucional um 

local inteiramente dedicado a estes princípios e integrou recentemente um grupo 

de trabalho “Práticas Laborais” GCNP – Global Compact Network Portugal.  1 

A ESPOSENDE AMBIENTE aderiu em 2012 à campanha do Banco Alimentar “Papel 

por Alimentos”, definindo 4 pontos de recolha de papel, de forma a garantir 

recolhas significativas que possam ser entregues no Banco Alimentar de Braga. 

Esta campanha, lançada pelos Bancos  Alimentares Contra a Fome, tem contornos 

ambientais e de solidariedade, uma vez que todo o papel angariado é convertido 

em  produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados. Assim, por cada 

tonelada de papel é entregue pela empresa Quima, à Federação Portuguesa dos 

Bancos Alimentares o equivalente a 100 euros em produtos alimentares básicos. 

Ainda no que diz respeito ao papel social da empresa, destaca-se a adesão da 

ESPOSENDE AMBIENTE ao Conselho Local de Acção Social do Concelho de 

Esposende (CLAS). No âmbito deste projecto, a empresa passou a disponibilizar 

ajuda ao nível do transporte para a entrega e/ou recolha de bens e alimentos, 

serviços de carpintaria, pintura, electricidade e reparação de electrodomésticos, 

disponibilizando-se ainda para ser um ponto de recolha de bens para a Loja Social 

Rede Solidária. 

Pese embora seja um projecto que viu a sua materialização formal apenas em 

2013, refere-se ainda a adesão da ESPOSENDE AMBIENTE ao GRACE - Grupo de 

Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, onde a empresa reforça a sua intenção 

de promover o voluntariado empresarial no seio da empresa.  

                                                             
1 Para informações mais detalhadas, consulte a nossa COP no site da empresa em: 
http://www.esposendeambiente.pt/portal/Home/global-compact 
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No âmbito dos trabalhos de gestão energética municipal, que estão actualmente 

sob gestão da ESPOSENDE AMBIENTE, a empresa renovou uma vez mais a sua 

participação na Semana Europeia da Sustentabilidade Energética, na Hora do 

Planeta, e continua a promover a efectiva implementação de acções associadas ao 

Pactos dos Autarcas, ao qual o município aderiu em 2010 e cujos resultados 

preconizados ambiciona alcançar em 2020. Ainda neste domínio, refere-se que, em 

anos anteriores, a ESPOSENDE AMBIENTE integrou também o projecto Carbono 

Social e o projecto Carbono Zero. Já em 2013, a ESPOSENDE AMBIENTE aderiu ao 

Energy Footprint, garantindo que toda a energia consumida no Centro de Educação 

Ambiental provém de fontes de energia renovável e participou ainda no Energy 

Cities – projecto ENGAGE. 

Por fim, e no âmbito das parcerias assumidas pela CME e geridas pela ESPOSENDE 

AMBIENTE, destaca-se a forte responsabilidade da empresa na gestão de todo o 

processo associado ao Programa Bandeira Azul e a gestão dos processos 

associados ao projecto Eco–Escolas.  
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2- A SUSTENTABILIDADE NA ESPOSENDE 
AMBIENTE 

 

O rigor na gestão, que contempla de forma global e articulada distintos aspectos, 

tem permitido à ESPOSENDE AMBIENTE que, desde o seu ano de criação até ao 

ano de 2012, a empresa venha a alcançar, reiteradamente, bons resultados. Tal, 

traduz-se claramente no desenvolvimento e implementação de uma estratégia que 

visa essencialmente a melhoria contínua e a prestação de um serviço público de 

qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA QUE 

EXISTIMOS? 

PARA ONDE 
VAMOS? 

 

 
O QUE 

DEFENDEMOS? 
 

MISSÃO 
Ao assumir o compromisso de fazer chegar a cada cliente 
água de excelente qualidade, de recolher e promover o 
adequado tratamento das suas águas residuais, de manter o 
concelho de Esposende nas melhores condições de higiene 
e salubridade, de promover continuamente a satisfação das 
exigências de saúde pública e de fomentar a sensibilização 
ambiental junto de toda a comunidade, a ESPOSENDE 
AMBIENTE, num quadro de sustentabilidade económica, 
financeira, técnica, social e ambiental, ambiciona ser 
reconhecida como um dos principais responsáveis pela 
promoção e manutenção do desenvolvimento harmonioso 
do concelho de Esposende e pela melhoria contínua da 
qualidade de vida dos seus cidadãos, tornando-se numa 
empresa de referência no sector em que desenvolve a sua 
actividade. 
 

VISÃO 
A ESPOSENDE AMBIENTE, empenhada e 
determinadamente, pretende aprimorar as suas 
metodologias de trabalho e as estratégias de gestão de 
todas as infraestruturas sob sua administração, a fim de 
assegurar uma constante agilização, evolução e 
aperfeiçoamento da capacidade de resposta às 
necessidades apresentadas pelos clientes e demais 
cidadãos, residentes e visitantes, tendo como preocupação 
constante a salvaguarda dos direitos das gerações futuras e 
dos interesses ambientais e sociais locais, numa 
perspectiva de cariz global ao nível da promoção do 
desenvolvimento sustentado do concelho. VALORES 

A ESPOSENDE AMBIENTE, encontra-se empenhada em 
prevenir qualquer forma de poluição que possa resultar das 
suas actividades, produtos e serviços, procurando 
continuamente oportunidades para melhorar o seu 
comportamento ambiental, aplicando as melhores soluções 
ambientais, sempre que viáveis, e promovendo a protecção 
e valorização dos recursos existentes. 
Pretende ainda promover o desenvolvimento profissional e 
humano dos seus colaboradores e colaborar activamente 
na conciliação entre as respectivas vidas profissionais e 
pessoais, num constante esforço de modernização, 
inovação e cumprimento das regras do Código de Ética. 
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2.1 PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

• 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 infraestruturas 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 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 clientes e em geral 

dos munícipes de Esposende; 

• 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 

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 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, designadamente, a liberdade de afiliação 

sindical, o direito a negociação colectiva, a eliminação do trabalho infantil e de 
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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-estar na empresa, protegendo 

continuamente a segurança e saúde 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. 
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OBJECTIVO 
1

•Aumentar as taxas de adesão ao sistema público de drenagem e tratamento

de águas residuais e a taxa de adesão ao sistema público de abastecimento

de água, bem assim como incrementar as estratégias visando o aumento das

taxas de recolha selectiva de resíduos, ao nível de todas as suas fileiras.

OBJECTIVO 
2

•Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços administrativos,

operacionais e técnicos, quer ao nível das actividades internas, quer dos

serviços prestados ao utilizador, numa óptica empresarial, de valorização

ambiental, de aplicação de boas práticas sociais e de ajustadas estratégias

de ordem económica.

OBJECTIVO 
3

•Contribuir activamente para a prossecução da sustentabilidade ao nível do

concelho, nomeadamente na gestão equilibrada de recursos naturais, a

conseguir designadamente por via de uma influente sensibilização

ambiental, numa estratégia que visa, no seu conjunto, a melhoria da

qualidade de vida da população.

OBJECTIVO 
4

•Promover a melhoria do desempenho ambiental da empresa,

nomeadamente pela realização e implementação dos princípios

estabelecidos na Política da Sustentabilidade, mantendo a Certificação do

Sistema de Gestão Empresarial e implementando os procedimentos visando

a certificação ao nível da Saúde e Segurança no Trabalho e da

Responsabilidade Social.

OBJECTIVO 
5 •Promover continuamente a formação e a valorização profissional dos

colaboradores da Esposende Ambiente, como estratégia de inequívoca

importância para a realização dos objectivos anteriores.

2.2 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO 

 

PILARES DE ACTUAÇÃO 

PROTECÇÃO 
AMBIENTAL 

 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 
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2.3 PARTES INTERESSADAS 

 

Os nossos stakeholders são elementos fundamentais para o sucesso da nossa 

actividade. Neste sentido, temos vindo a implementar canais de comunicação 

específicos com todas as nossas partes interessadas, de forma a promover o 

diálogo e o seu envolvimento, procurando desta forma ir ao encontro às suas 

expectativas e preocupações.  

 

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM AS NOSSAS PARTES INTERESSADAS 

 

Figura 4 - Principais meios de comunicação com as nossas partes interessadas 

 

CLIENTES

•Inquérito de satisfação
de clientes.

•Visitas técnicas.
•Relatórios/Editais
(qualidade da água de
abastecimento e das
descargas, fiscalização da
limpeza manutenção de
espaços verdes…).

•Flyers

CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPOSENDE

•Instrumentos de Gestão 
Previsional. 

•Relatório e Contas.
•Relatórios de 
acompanhamento no 
âmbito do Contrato de 
Gestão. 

•Relatório de 
Sustentabilidade da 
Esposende Ambiente.

COLABORADORES

•Acções de formação.
•Reuniões de
Coordenação e Chefias.

•Reuniões
Gerais/Sectoriais.

•Consulta aos 
trabalhadores.

COMUNIDADE

• Campanhas de 
sensibilização.

•Página da Internet.
•Newsletter.
•Linha verde e Linha Azul. 

FORNECEDORES

•Avaliação de 
fornecedores.

•Página da Internet.

PROTECÇÃO CIVIL, 
BOMBEIROS, 

AUTORIDADE SAÚDE,
ONGS e ONGAS

•Pareceres
•Página da Internet. 

ENTIDADE REGULADORA

• Plataforma de acesso à 
ERSAR.

•Acções de fiscalização 
realizadas pela ERSAR. 

JUNTAS DE FREGUESIA

•Protocolos.
•Contratos de Gestão. 
•Página da Internet.

MEDIA

•Entrevistas. 
•Respostas a questões 
específicas. 

•Notas de Imprensa.
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A comunicação com as partes interessadas em 2012 foi similar à dos anos 

anteriores, destacando-se porém o processo de consulta aos trabalhadores 

realizado em 2012, que, de acordo com o previsto no quadro legal vigente, se 

realizou em dois momentos do ano e abrangeu várias áreas da Segurança e Saúde 

no Trabalho. 

Tendo como objectivo a melhoria contínua no desempenho da empresa, esta 

consulta foi além do exigido no quadro legal aplicável, avaliando o grau de 

satisfação dos colaboradores da empresa relativamente às condições de Saúde e 

Segurança no Trabalho, a percepção relativamente aos riscos a que os 

colaboradores estão expostos, às condições minimizadoras disponibilizadas pela 

empresa e à promoção de hábitos e rotinas de segurança.  

Pese embora tais factos apenas venham a integrar o Relatório de Sustentabilidade 

de 2013, refere-se desde já que a ESPOSENDE AMBIENTE implementou em 2013 

novos meios de comunicação com os colaboradores. Assim, a eleição do 

Representante dos Colaboradores para o Sistema da Responsabilidade Social abriu 

um novo canal de comunicação entre a Administração e os colaboradores, e a 

publicação mensal de uma newsletter com os principais acontecimentos que 

tiveram lugar na empresa durante cada mês permite um maior conhecimento da 

actividade interna da ESPOSENDE AMBIENTE por parte de todos.   
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2.4 PRINCIPAIS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

2.4.1 DESEMPENHO ECONÓMICO (EC1, EC2) 

 

 

 

 

 

 

O desempenho operacional e financeiro alcançado ao longo de 2012 traduziu-se 

num volume de negócios consolidado praticamente estável e numa melhoria da 

rentabilidade operacional e da geração de cash-flow. 

O Activo Líquido da empresa atingiu em 2012 o valor de €32.175.923,56 

resultante de uma estrutura financeira equilibrada, sendo que a rubrica mais 

significativa do Activo da empresa é o Activo Fixo Tangível e Intangível, 

representando 94% do Total do Activo.  

Com um Capital Social de €20.250.000, o Capital Próprio da Empresa foi de 

€23.985.127,91, proveniente dos resultados positivos de 2012, na ordem dos 

€46.130,03.  

Apresentam-se os principais valores de desempenho económico obtidos em 2012, 

bem como a sua evolução face a 2011.  
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Imposto sobre o 
rendimento

2012: 

11.110,21€

+ 128%

Resultados financeiros

2012: 

-164.517,53€

+ 26%

Resultados Operacionais

2012: 

199.537,35€

+ 5%

Resultados antes de 
impostos

2012: 

35.019,82€

- 42%

Volume de Negócios

2012: 

5.324.971,79€

+ 7%

Investimento

2012: 

814.828,90€

-80%

EBITDA

2012: 

1.427.654,56€

+ 3%

EBIT

2012: 

199.537,35€

+ 5%

Cash Flow

2012: 

1.306.346,81€

+ 1%

 

Figura 5 - Desempenho económico da ESPOSENDE AMBIENTE em 2012, e a sua evolução face a 

2011 

 

Do ponto de vista financeiro, a ESPOSENDE AMBIENTE apresentou em 2012 um 

desempenho equilibrado, tendo para tal contribuído a rigorosa análise mensal aos 
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desvios apurados no controlo de gestão aos instrumentos de gestão previsional. 

Esta gestão atempada permitiu que sempre que possível fossem tomadas as 

medidas necessárias para se retomar o equilíbrio económico e financeiro previsto.  

O equilíbrio financeiro da ESPOSENDE AMBIENTE foi assegurado e os resultados 

obtidos traduzem o esforço económico-financeiro desenvolvido para que os 

objectivos fossem alcançados, e o empenhamento no cumprimento das orientações 

estratégicas traçadas nos Instrumentos de Gestão Previsional.  
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2.4.2 DESEMPENHO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

As pessoas são o centro do sucesso da nossa empresa e, nesse sentido, um dos 

grandes projectos da ESPOSENDE AMBIENTE em matéria de protecção social 

traduz-se na implementação dos Sistemas de Responsabilidade Social e de Saúde e 

Segurança no Trabalho.  

A implementação da Norma SA 8000:2008 teve como base a definição dos 

princípios e procedimentos que auxiliam a ESPOSENDE AMBIENTE a adoptar e a 

fazer adoptar práticas conformes com a noção abrangente de Responsabilidade 

Social e com os 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas. 

Pese embora os trabalhos de preparação para a implementação dos dois sistemas 

tenham começado já em 2012, certo é que o ano de 2013 será aquele em que a 

empresa ambiciona ver concluído este processo. Assim, encontram-se 

preconizadas uma série de medidas operacionais com vista à melhoria do 

desempenho social interno, destacando-se desse já alguns indicadores que irão 

permitir a monitorização dos objectivos traçados, nomeadamente os indicadores 

ligados ao nível de satisfação dos colaboradores, ao número de acções para 

promoção do bem estar dos trabalhadores e respectiva taxa de implementação, ao 

número de ocorrências de atrasos no pagamento de salários detectados/ 

reclamados pelos colaboradores, ao número de vencimentos de colaboradores 

inferiores ao BNW e não provenientes de faltas ao serviço, à percentagem de 

colaboradores com vencimento superior em 10% ao BNW e ao número de 

ocorrências afectas ao processo de "remuneração", entre outros. 
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116 colaboradores 

(- 6% face a 2011)

75 colaboradores  
em regime de 

contrato de 
trabalho em 

funções públicas

41 colaboradores 
em regime de 

contrato individual 
de trabalho 

73 operacionais

15 assistentes 
administrativos

25 técnicos

3 dirigentes intermédios

60  colaboradores 
do sexo masculino

56 colaboradores 
do sexo feminino

25% formação universitária

32% ensino secundário

13% 2º ciclo do ensino básico

30% 1º ciclo do ensino básico

média de idades

43 anos

EMPREGO E RELAÇÕES ENTRE OS TRABALHADORES E A ADMINISTRAÇÃO 

 (LA1, LA2, LA4, LA5, LA7, LA8, LA9) 

 

Durante o ano de 2012, o quadro de pessoal da ESPOSENDE AMBIENTE terminou 

com 116 colaboradores, dos quais 65% em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas e 35% em regime de contrato individual de trabalho. 

Actualmente, nenhum colaborador da empresa se encontra abrangido por um 

contrato colectivo de trabalho.  

 

 

 

 

Figura 6 - Quadro de pessoal da ESPOSENDE AMBIENTE em 31 de Dezembro de 2012 

 

A taxa de rotatividade dos colaboradores da empresa é relativamente baixa, 

cifrando-se nos 7,2%. Dos nove colaboradores que saíram da empresa, dois 

integravam o Departamento de Resíduos e Espaços Verdes e sete o Departamento 

de Infraestruturas Hidráulicas, sendo que uma saída foi por motivos de 

aposentação, cinco por motivos de cessação de cedência de interesse público e três 

por término de contrato. Ressalva-se ainda o facto de em 2012 não se ter registado 

nenhuma entrada na ESPOSENDE AMBIENTE.  
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As diversas instalações da ESPOSENDE AMBIENTE não estão muito dispersas do 

ponto de vista geográfico, e, neste sentido, não existe nenhuma política formal 

sobre prazos mínimos de antecedência para notificação de mudanças operacionais. 

Em 2012 não se registou nenhuma alteração neste âmbito, não obstante a cessação 

de cedência de interesse público de cinco colaboradores, com sua plena 

concordância, tendo-se tal prendido com a necessidade específica da Câmara 

Municipal em desenvolver trabalhos específicos que haviam sido temporariamente 

delegados na empresa.  

Realce-se, assim, que quando constatada a necessidade de mudanças operacionais, 

as mesmas são discutidas com os colaboradores, não havendo, por isso, mudanças 

forçadas.    

 

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADE  (LA13, LA14) 

 

A constituição funcional dos recursos humanos da ESPOSENDE AMBIENTE traduz 

o clima de igualdade que se vive na empresa, salientando-se que em 2012 

continuaram a prevalecer os colaboradores do género masculino nas funções de 

caracter mais operacional, facto contraposto pelo número de mulheres noutras 

funções de cariz mais administrativo.  

 

A contratação de colaboradores de outras nacionalidades não tem qualquer 

influência na selecção/recrutamento de novos colaboradores, uma vez que a 

nacionalidade dos colaboradores está intimamente ligada ao sistema de 

contratação da Administração Pública que vigora na ESPOSENDE AMBIENTE. 

Actualmente, dos 116 colaboradores da empresa, 115 têm nacionalidade 

Portuguesa e um colaborador tem dupla nacionalidade (Portuguesa e 

Equatoriana). 
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*Colaborador com dupla nacionalidade 

Figura 7 - Indicadores de diversidade da ESPOSENDE AMBIENTE 

 

Na ESPOSENDE AMBIENTE não existe distinção entre os salários base dos 

colaboradores do sexo masculino ou feminino. Para cada categoria profissional 

existem diferentes níveis e escalões salariais, independentes do género, sendo que 

a progressão de um colaborador na Tabela Salarial efectua-se sempre que o 

mesmo atinja 10 pontos na avaliação de desempenho. No caso dos colaboradores 

cujo vencimento mensal é inferior a 1.000 euros, a progressão ocorre com a subida 

de duas posições na Tabela Salarial. Os valores salariais estão divulgados na página 

da intranet da empresa, à qual grande parte dos colaboradores tem acesso, e 

podem ser solicitados ao Departamento de Administração Geral sempre que algum 

colaborador assim o considere necessário.  

De realçar que, fruto da Lei das Finanças Locais e demais legislação aplicável, 

qualquer alteração remuneratória está actualmente vedada, não obstante os 

procedimentos internos se manterem a vigorar para, quando possível, se 

retomarem as políticas definidas em regulamentação interna. 

Ao longo dos anos, a ESPOSENDE AMBIENTE tem procurado implementar 

iniciativas que reconheçam individualmente todos aqueles que contribuem 

diariamente para que a empresa seja o que é. Assim, destaca-se a exposição 

“Rostos de uma equipa única”, que envolveu todos os colaboradores da empresa 
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numa exposição que ainda se encontra patente na sede e que começou no Dia do 

Trabalhador, em 2012. Refere-se também a implementação, já em 2013, de uma 

aula semanal de Ginástica Laboral, destinada a todos os colaboradores 

interessados.  

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (LA12) 

A análise de desempenho dos colaboradores é realizada trimestralmente pelo seu 

superior hierárquico, sendo posteriormente validada pelo Conselho de 

Administração. A comunicação dos resultados anuais faz-se em sede de reunião 

com cada colaborador no final do ano, sendo a ficha de avaliação devidamente 

assinada pelo colaborador e arquivada no respectivo processo individual. A pedido 

do colaborador os resultados de avaliação trimestral podem ser consultados 

durante o ano. 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

QUALIDADE DO TRABALHO (concretização da função e cumprimento dos objectivos) 

QUANTIDADE DE TRABALHO (cumprimento de prazos) 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS (aptidões e conhecimentos) 

ADAPTAÇÃO PROFISSIONAL (ajustamento a novas tarefas e situações) 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (actualização de conhecimentos) 

INICIATIVA (iniciativa e pré-disposição no desempenho das funções) 

CRIATIVIDADE (capacidade de solucionar, inovando) 

RESPONSABILIDADE (capacidade de zelo e execução da função) 

RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO (relações interpessoais) 

ESPIRITO DE EQUIPA (integração e inter-ajuda na equipa de trabalho) 

LIDERANÇA (planear, controlar, orientar) 

ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

DISPONIBILIDADE 

POLIVALÊNCIA (flexibilidade) 

P

A

R

Â

M

E

T

R

O

S  

D

E  

A

V

A

L

I

A

Ç

Ã

O 

RECONHECIMENTO 
DAS APTIDÕES E 
CONHECIMENTOS 

 

AVALIAÇÃO 
ESTRUTURADA E 

JUSTA, ATENTA AO 
DESEMPENHO 

PARÂMETROS DE 
AVALIAÇÃO CLAROS 

E MENSURÁVEIS 
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FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO (LA10, LA11) 

A ESPOSENDE AMBIENTE encara o capital humano como um factor decisivo para 

que a empresa se destaque e progrida em competência e profissionalismo, e, nesta 

medida, o crescimento profissional dos colaboradores é fundamental. Acreditamos 

que a formação contínua dos nossos recursos humanos, aliada à construção de um 

ambiente adequado, irá melhorar o bem-estar dos mesmos e que tal se traduzirá, 

naturalmente, no sucesso do seu desempenho das actividades profissionais. Gostar 

do que se faz  é fundamental para que a produtividade profissional corresponda ao 

máximo de potencial de cada colaborador, e tal acabará por se repercutir no 

serviço público que a ESPOSENDE AMBIENTE é chamada a prestar junto da sua 

comunidade.  

Partindo destes princípios, a formação dos nossos colaboradores é uma área que 

merece muita atenção, na medida em que um colaborador motivado para aprender 

encontra-se em constante desenvolvimento e mais preparado para enfrentar os 

desafios e obstáculos que vão surgindo no trabalho, colaborando desta forma para 

uma melhoria da qualidade dos serviços prestados.  

Assim, no início do ano foram levantadas as necessidades de formação de cada 

colaborador, dando origem a um Programa de Formação transversal a toda a 

empresa, que serviu de orientação estratégica para a realização de Propostas de 

Acção de Formação, Interna e Externa. Porém, a existência de um programa não 

inviabiliza o acesso dos colaboradores à formação em acções não previstas, na 

medida em que uma parte da formação da empresa resulta da proposta dos 

colaboradores, ou superiores hierárquicos, em virtude de ser necessário colmatar 

novas necessidades ou de existirem no mercado novas soluções de formação.  

No ano de 2012, os colaboradores da ESPOSENDE AMBIENTE tiveram acesso a 945 

horas de formação, entre Formação Planeada, Não Planeada, Interna e Externa, 

sendo que todas as acções foram registadas e foi efectuada a análise da eficácia da 

mesma.  

 

Pese embora a situação orçamental do país obrigue a uma rigorosa gestão 

financeira das despesas, a formação é sempre assumida como um investimento, e 
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Acções de 
formação 
Internas

2012: 

215 horas
+30%

Acções de 
formação 
Externas

2012: 

730 horas
-19%

não como um custo ou encargo. Porém, os constrangimentos financeiros são reais 

e levaram a que empresa procurasse alternativas conducentes com uma aposta em 

colaboradores motivados, optimizando-se os recursos disponíveis, com uma 

aposta clara na promoção de acções de formação interna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - N.º de horas de formação em 2012 e evolução face a 2011 

 

Das acções de formação internas, destacam-se as acções integradas no âmbito da 

implementação dos Sistemas de Responsabilidade Social e da Gestão da Segurança 

e Saúde no Trabalho, com especial enfoque para a Norma SA8000, primeiros 

socorros e boas práticas no local de trabalho.    

Refira-se ainda que para o ano de 2013, a empresa definiu um novo indicador 

associado Procedimento de Gestão – Responsabilidade Social e que diz respeito à 

percentagem de colaboradores com pelo menos 2 horas de palestras e reuniões 

sobre a temática da Responsabilidade Social. 

 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (LA6, LA7, LA8) 

As questões relacionadas com a Segurança e Saúde no Trabalho sempre foram 

consideradas sensíveis pela ESPOSENDE AMBIENTE, não havendo até à data a 

necessidade de se celebrarem acordos formais com os sindicatos, na medida em 

que a implementação da OHSAS 18001:2007/NP 4397:2008 revela que todas as 
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questões relativas à Segurança e Saúde no trabalho são tratadas com grande 

profundidade. 

Assim, e porque na ESPOSENDE AMBIENTE a sensibilização para as questões de 

segurança em geral pode significar uma redução dos acidentes de trabalho, foram 

realizadas em 2012 um conjunto significativo de acções de formação.  

Estas acções, que decorreram quer em sala quer nos locais de trabalho, contaram 

com a colaboração do Drº Francisco Lopes (Médico de Medicina no Trabalho), do 

Engº Daniel Sá (Técnico de Segurança e Saúde no Trabalho) e das Enfermeiras 

Leonor Rosa, Paula Fernandes e Luísa Silva do Centro de Saúde de Esposende.  

Além da colaboração prestada nas acções de formação, o Médico de Medicina no 

Trabalho da empresa SEPRI, com quem a ESPOSENDE AMBIENTE tem uma 

parceria,  realizou 100 consultas, entre exames para aptidão periódica nos termos 

da lei, acompanhamento de aptidão condicionada, consultas a pedido particular e  

mais de 100 exames complementares de diagnóstico para apoio às avaliação 

médica.  

A ESPOSENDE AMBIENTE tem acentuado a tónica da prevenção na sua estratégia 

de actuação, promovendo um conjunto de medidas que visam a 

eliminação/prevenção dos riscos e doenças profissionais, minimizando os custos 

económicos decorrentes dos acidentes e prevenindo situações de emergência. 

Acreditamos que assim estaremos a contribuir e a reforçar a melhoria das 

condições de trabalho e a segurança de todos os nossos colaboradores. Não 

obstante, e pese embora o aumento de formação nesta área, registaram-se em 

2012 sete acidentes de trabalho, mas o número e a gravidade dos mesmos 

diminuiu face a 2011.  
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N.º de horas 
perdidas

2012: 

861 horas
-52%

N.º de horas 
trabalhadas

2012: 

189147 horas
-6%

N.º de 
acidentes de 

trabalho

2012: 

7
-22%

N.º de dias 
úteis perdidos 
por acidentes 

de trabalho

2012: 

123 dias
-52%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Sinistralidade 

 

Apesar de tal medida estar a ser promovida já no ano de 2013, refere-se que a 

ESPOSENDE AMBIENTE implementou recentemente um sistema de lavagem de 

fardamento dos colaboradores que desempenham funções operacionais, 

procurando assim contribuir para a minimização dos riscos biológicos associados a 

algumas actividades da empresa.  
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2.4.3 DESEMPENHO RELATIVO AOS DIREITOS HUMANOS  

A ESPOSENDE AMBIENTE subscreve os Princípios do Pacto Global das Nações 

Unidas, não pactuando com nenhumas formas de abuso no âmbito de 

desenvolvimento das suas actividades. O quadro legal nacional garante a protecção 

dos direitos humanos e a ESPOSENDE AMBIENTE desempenha o seu papel de 

acordo com a legislação nacional em vigor, procurando ir mais além do seu efectivo 

cumprimento. Assim, foram assumidos pela empresa os princípios e 

procedimentos que auxiliam a ESPOSENDE AMBIENTE a adoptar e a fazer adoptar 

práticas conformes com a noção abrangente de Responsabilidade Social e dos 10 

princípios do Pacto Global das Nações Unidas.  

Com a criação do “Procedimento de Gestão – Responsabilidade Social” a 

ESPOSENDE AMBIENTE tem estabelecidos os seus princípios e procedimentos 

relativamente ao trabalho infantil e trabalho jovem, ao trabalho forçado, ao acordo 

de negociação, à organização de trabalhadores, à remuneração, à existência de um 

representante dos trabalhadores, às punições corporais, à coacção física e moral e 

às ofensas verbais. O estabelecimento formal do procedimento a adoptar por parte 

da empresa em cada uma destas aéreas reforça a intenção da ESPOSENDE 

AMBIENTE, já manifestada na sua Política de Sustentabilidade, de não pactuar com 

nenhumas formas de abuso e de proteger os direitos dos seus colaboradores, 

clientes e parceiros, num cumprimento rigoroso da legislação nacional em vigor.  
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TRABALHO INFANTIL (HR6) 

 

A ESPOSENDE AMBIENTE considera-o como uma prática totalmente reprovável e 

inadmissível e não procederá, por motivo algum, à admissão de menores de 16 

anos que não tenham concluído a escolaridade obrigatória. Neste sentido, e caso 

seja detectada esta situação, a ESPOSENDE AMBIENTE compromete-se a adoptar 

acções reparadoras para a criança encontrada em condição de trabalho infantil. 

Por outro lado, a família será provida da mesma remuneração paga à criança, como 

garantia de seu encaminhamento e manutenção no sistema público de ensino, até a 

idade de trabalhador jovem. Porém, e de forma a assegurar o cumprimento desta 

directriz, os pagamentos serão realizados somente mediante apresentação do 

comprovante de matrícula e frequência escolar. Quando atingir a idade de 

trabalhador juvenil, conforme definição anterior, haverá a reinserção no trabalho 

respeitando os preceitos legais aplicáveis e a política da empresa. Por outro lado, a 

ESPOSENDE AMBIENTE irá efectuar a participação do facto às autoridades 

competentes, nomeadamente à Comissão Nacional de Protecção de Crianças e 

Jovens em Risco e à Autoridade para Condições do Trabalho. O compromisso de 

não utilizar trabalho infantil ou incentivá-lo estende-se aos fornecedores e/ou sub-

fornecedores ou sub-contratados da ESPOSENDE AMBIENTE, através do 

comprometimento formal estabelecido na sua Declaração de Compromisso de 

Fornecedor.   

Para o ano de 2013, foram definidos dois indicadores directamente associados ao 

trabalho infantil, que passarão a ser monitorizados mensalmente pela ESPOSENDE 

AMBIENTE, e que dizem respeito ao número de ocorrências de detecção de 

trabalho infantil na cadeia de fornecimento interna  (fornecimentos directos) e 

externa (subcontratados), bem como à taxa de resolução das ocorrências de 

detecção de trabalho infantil. 

Relativamente aos trabalhadores jovens que ainda não tenham concluído a sua 

formação escolar, os mesmos merecem da ESPOSENDE AMBIENTE e dos seus 

fornecedores de bens e serviços um apoio claro na conciliação da actividade 

profissional com os compromissos escolares, indo além da mera atribuição do 

estatuto de trabalhador-estudante. Assim, e em sede de análise de candidaturas 
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para selecção de fornecedores, as empresas que tenham trabalhadores jovens e 

não evidenciem promover condições para que os trabalhadores obtenham sucesso 

escolar, merecerão uma penalização proporcional por parte da ESPOSENDE 

AMBIENTE. 

Em 2012, a ESPOSENDE AMBIENTE estabeleceu dois protocolos para a realização 

de dois estágios profissionais com a Escola Secundária Henrique Medina e com um 

protocolo com a Escola Profissional de Esposende. Os estagiários, com idades 

inferiores a 18 anos, realizaram o horário estipulado no plano curricular 

protocolado, em conformidade com os princípios da SA 8000.   

 

TRABALHO FORÇADO (HR7) 

No que diz respeito ao trabalho forçado, a empresa tem desenvolvido esforços para 

que não seja utilizado ou apoiado qualquer tipo ou forma de trabalho forçado e que 

em caso de existência seja imediatamente providenciado suporte adequado 

interno ou externo aos trabalhadores afectados. Por outro lado, a ESPOSENDE 

AMBIENTE comprometeu-se a não solicitar aos trabalhadores ou estagiários em 

fase de recrutamento a prestação de depósitos antecipados, como garantia sobre 

eventuais indemnizações futuras por danos. Assim, antes do recrutamento dos 

seus colaboradores a empresa explica detalhadamente os termos e condições do 

contrato, e estes devem ser devidamente compreendidos pelos colaboradores. É 

assegurado o entendimento dos direitos e deveres relacionados com a 

contratualização do trabalhador, disponibilizando informações adicionais sempre 

que solicitadas pelos seus colaboradores. 

Quando é efectuada uma contratualização com um fornecedor ou prestador de 

serviços a ESPOSENDE AMBIENTE exige que as empresas assumam o 

compromisso de condenarem o trabalho forçado, através da Declaração de 

Compromisso de Fornecedor. Porém, se eventualmente for registada alguma 

situação de trabalho forçado, a ESPOSENDE AMBIENTE desencadeará os 

mecanismos que definiu para repor a normalidade, denunciando os abusos à 

Autoridade das Condições de Trabalho e associações locais de protecção.   
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Para o ano de 2013, e à semelhança do trabalho infantil, foram definidos dois 

indicadores directamente associados ao trabalho forçado, que serão monitorizados 

mensalmente pela ESPOSENDE AMBIENTE e que correspondem ao número de 

ocorrências de detecção de trabalho forçado na cadeia de fornecimento interna  

(fornecimentos directos) e externa (subcontratados), bem como à taxa de 

resolução das ocorrências de detecção de trabalho forçado.  

 

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLECTIVA (HR5) 

 

A ESPOSENDE AMBIENTE assegura o direito de todos os trabalhadores formarem 

ou se associarem a sindicatos da sua escolha e de participarem em negociações 

colectivas, garantindo que os trabalhadores tenham acesso aos seus representados 

no local de trabalho e não sejam objecto de práticas discriminatórias. 

Assim, a empresa comprometeu-se a não promover o funcionamento das 

estruturas de representação colectiva dos trabalhadores e proibiu qualquer acto 

ou acordo que vise subordinar o emprego do trabalhador à condição de este se 

filiar ou não se filiar numa associação sindical ou de se retirar daquela em que 

esteja inscrito. 

 

NÃO DISCRIMINAÇÃO (HR4) 

 

A ESPOSENDE AMBIENTE tornou público que não são toleráveis situações de 

discriminação, nomeadamente quanto à raça, classe social, nacionalidade, religião, 

género, orientação sexual, afiliação política, idade, etc. Desta forma, a empresa 

assumiu o compromisso de não adoptar quaisquer práticas que perturbem o 

direito de não discriminação de todos os seus colaboradores, nomeadamente no 

acesso ao trabalho, à progressão salarial, à formação profissional, à cessação de 

contrato, às possibilidades de promoção profissional e à aposentação, garantindo o 

direito de não discriminação e igualdade de oportunidades.  
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A utilização de práticas disciplinares como as punições corporais, a coacção física 

ou moral e as ofensas verbais são completamente repudiadas pela ESPOSENDE 

AMBIENTE. Simultaneamente, a empresa demonstra respeito pela integridade 

física e moral dos trabalhadores no desempenho do seu trabalho e nos processos 

disciplinares, tendo definido procedimentos não arbitrários e efectivos de 

averiguação de infracções e de comunicação relativa ao desempenho dos 

trabalhadores. Sendo detectada uma violação de deveres por parte de um 

trabalhador ou estagiário, a ESPOSENDE AMBIENTE obriga-se a respeitar o 

princípio do contraditório, garantindo ao trabalhador suspeito de infracção, o 

direito de alegar tudo quanto entenda para sua defesa. 

Para o ano de 2013, foram definidos dois indicadores directamente associados ao 

trabalho forçado, e que dizem respeito ao número de ocorrências de detecção de 

discriminação e desigualdade de oportunidades e à taxa de resolução das 

ocorrências de detecção de discriminação e desigualdade de oportunidades. 

 
 
PRÁTICAS DE INVESTIMENTO E DE PROCESSOS DE COMPRA (HR1, HR2) 
 
    

    

Ao participar de forma activa na implementação de políticas sustentáveis, a 

ESPOSENDE AMBIENTE tem estabelecido com os seus fornecedores uma relação 

de confiança e respeito, procurando envolvê-los nas suas preocupações sociais e 

ambientais, numa óptica de garantir o desenvolvimento sustentável da actividade. 

Sendo a ESPOSENDE AMBIENTE uma organização socialmente responsável, é 

notória a implementação de uma série de acções que preveem a internalização de 

uma cultura de responsabilidade social nos seus fornecedores e sub-contratados.  

Assim, a empresa definiu o seu Código de Ética, que tem que ser subscrito por 

todos os fornecedores e sub-contratados da empresa mediante o preenchimento 

de uma Declaração de Compromisso de Fornecedor. Numa primeira fase, o Código 

de Ética e respectiva declaração foi enviada a todos os fornecedores e sub-

contratados da empresa, sendo que o fornecedor deve remeter à ESPOSENDE 

AMBIENTE a Declaração de Compromisso de Fornecedor, devidamente assinada e 

carimbada, no prazo definido aquando do envio da mesma.  



Página 46 de 72 
 

Anualmente, e de acordo com os procedimentos estabelecidos no Sistema de 

Gestão Empresarial, a ESPOSENDE AMBIENTE avalia os seus fornecedores, 

classificando-os num de três níveis: A, B ou C. A classificação A diz respeito aos 

fornecimentos que satisfizeram a empresa, sendo que dos 183 fornecimento 

avaliados em 2012, 98,9% obtiveram este nível de classificação. Os fornecedores 

classificados como B (uma empreitada e um serviço de transmissão de dados e 

voz) foram notificados com os aspectos mais penalizados na avaliação. Caso algum 

fornecedor seja classificado como C, é eliminado da base de dados da empresa.  
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2.4.4 DESEMPENHO RELATIVO À SOCIEDADE (SO1, SO3, SO4, SO5, SO7, SO8) 
 

 

A ESPOSENDE AMBIENTE celebrou, em 2012, oito anos de trabalho intenso em 

prol da melhoria do desenvolvimento sustentável do concelho de Esposende.   

Assim, diariamente esforçamo-nos para aprimorar as nossas metodologias de 

trabalho e as estratégias de gestão de todas as infraestruturas sob nossa 

administração, com o instituto de garantir a sustentabilidade económico-financeira 

da empresa e uma constante agilização, evolução e aperfeiçoamento da nossa 

capacidade de resposta às necessidades apresentadas à sociedade, tendo como 

preocupação constante a salvaguarda dos direitos das gerações futuras e dos 

interesses ambientais e sociais locais. 

O sucesso do projecto da ESPOSENDE AMBIENTE depende, em muito, do 

envolvimento e participação da comunidade local. O investimento em acções que 

tragam benefícios para a comunidade local é uma mais-valia muito grande para a 

empresa, na medida em que só assim se torna possível a criação de uma relação de 

confiança entre todos. Assim, a ESPOSENDE AMBIENTE tem implementado 

diversos mecanismos de auscultação da comunidade, que poderão ser consultados 

na página 26 do presente Relatório.  

E porque uma relação de confiança apenas se consegue quando assente em valores 

e princípios claros e transparentes, a ESPOSENDE AMBIENTE mantem 

implementado o seu Código de Ética, revisto recentemente e disponível na página 

da internet da empresa. Neste documento, encontram-se explanados os valores 

com os quais a empresa e todos os seus colaboradores se identificam, no sentido 

de adequada e eficazmente se fazer cumprir a missão e se reforçar aquela que é a 

sua exclusiva e própria cultura. Com este documento, a empresa pretende 
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consolidar e reforçar as relações de confiança com todas as partes interessadas, 

designadamente clientes, fornecedores, entidade que a tutela e entidades 

reguladoras, numa perspectiva de transparência, integridade e profissionalismo.  

Seguindo a Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, dirigida aos 

órgãos dirigentes das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios 

públicos, a ESPOSENDE AMBIENTE efectuou um levantamento dos eventuais 

riscos de corrupção na empresa, como forma a serem adoptadas medidas que 

previnam a sua ocorrência, que definam os riscos e identifiquem os seus alegados 

responsáveis. Na elaboração do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infracções Conexas, e uma vez identificadas e caracterizadas as funções da 

ESPOSENDE AMBIENTE, foi efectuada a classificação dos riscos de corrupção e 

infracções conexas em função do grau de probabilidade de ocorrência, tendo em 

consideração a classificação de fraco (muito baixa probabilidade de ocorrência e 

/ou possíveis danos de muita reduzida significância), moderado (moderada 

probabilidade de ocorrência e /ou possíveis danos de significância reduzida), 

elevado (elevada probabilidade de ocorrência e /ou possíveis danos de 

significância moderada a elevada). Este plano foi enviado ao Conselho de 

Prevenção da Corrupção e a ESPOSENDE AMBIENTE está obrigada, anualmente, a 

fazer provas da sua actualização e do seu cumprimento.  

Relativamente à concorrência desleal, a posição da ESPOSENDE AMBIENTE em 

relação ao mercado é muito especial, na medida em que a sua área de influência 

está perfeitamente definida, inviabilizando assim qualquer iniciativa de 

concorrência desleal ou prática de trust ou monopólio. Neste sentido, não se 

registou durante o ano de 2012 qualquer acção judicial relativa a este tipo de 

actividades, nem a empresa foi objecto de qualquer aplicação de multas por 

violação da legislação relativa ao fornecimento e uso dos produtos e serviços. 
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2.4.5 DESEMPENHO RELATIVO À RESPONSABILIDADE PELO 
PRODUTO  

 

 

A qualidade dos serviços prestados pela ESPOSENDE AMBIENTE é um factor de 

diferenciação, onde a garantia de parâmetros de excelência no principal produto 

vendido pela empresa – água para consumo humano – é fundamental.  

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE (PR2) 

Concretizando o que se encontra previsto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 

Agosto, a ESPOSENDE AMBIENTE implementa anualmente um Programa de 

Controlo da Qualidade da Água, devidamente aprovado pela entidade reguladora. 

No ano de 2012, a empresa realizou 709 análises em 108 pontos de amostragem 

diferentes, distribuídos uniformemente ao longo da rede. Todos os resultados 

analíticos, após análise, foram divulgados para consulta pública, através da 

afixação de editais em locais públicos de fácil acesso e na nossa página da internet.  

Além da implementação deste programa, a empresa promoveu ainda a recolha de 

104 amostras de água, em 90 pontos de amostragem diferentes, o que se traduziu 

na realização de 1.040 análises com resultados a demonstrar a excelente qualidade 

de água abastecida.  

Durante o ano de 2012, deram entrada na ESPOSENDE AMBIENTE 11 reclamações 

por escrito. Todas as reclamações foram devidamente analisadas, nove foram 

consideradas não fundamentadas e duas da responsabilidade da empresa. Estas, 
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AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

DESCRITORES COM MAIORES NÍVEIS DE 
SATISFAÇÃO

. Qualidade da água fornecida.

. Inexistência de falhas no abastecimento
de água.

. Prestação do serviço de saneamento.

. Atendimento e apoio ao cliente.

. Limpeza das ruas.

. Facilidade na interpretação da factura.

.Meios de pagamento disponibilizados.

DESCRITORES QUE CARECEM DE 
MELHORIA

.Preços praticados.

.Limpeza pública e espaços verdes

(níveis de insatisfação associados aos
serviços sob responsabilidade das Juntas
de Freguesia).

disseram respeito a anomalias causadas nas canalizações interiores da habitação 

pelo aumento de pressão na rede e à demora no restabelecimento do 

abastecimento de água ao cliente após reclamação de uma fuga, tendo dado origem 

à implementação das necessárias medidas correctivas.  

 

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS NOSSO CLIENTES (PR5) 

A avaliação da satisfação dos nossos clientes é fundamental, pelo que em 2012 

voltamos a proceder à sua avaliação, através do preenchimento de um inquérito. 

Assim, dos 18.719 inquéritos, responderam apenas 1.207 clientes, o que 

corresponde a 6,45% do nosso universo de clientes. Da avaliação efectuada, foi 

possível determinar que 58% dos respondentes está satisfeito com a prestação 

global dos serviços da empresa e 10% está muito satisfeito.  

 

Figura 10 - Descritores com melhor e pior classificação, na avaliação de satisfação realizada junto 
dos clientes da ESPOSENDE AMBIENTE  
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2.4.6 DESEMPENHO AMBIENTAL 

 

Somos uma empresa com uma enorme responsabilidade ao nível da gestão 

ambiental do concelho de Esposende. Por isso, temos uma enorme 

responsabilidade e oportunidade de marcar a diferença através da gestão 

sustentável dos nossos recursos naturais. A forma como utilizamos a água e a 

energia e a gestão que fazemos dos nossos resíduos e materiais é fundamental para 

que possamos, ano após ano, reduzir a nossa pegada ambiental.  

 

 

MATERIAIS (EN1, EN2) 

 
Desde o ano de 2007 que monitorizamos o nosso consumo de papel e é com agrado 

que verificamos que, em 2012, o seu consumo voltou a descer.  

O aumento de número de clientes da ESPOSENDE AMBIENTE traduz-se, 

naturalmente, pelo aumento na impressão de facturas, mas a implementação de 

estratégias de consumo como a tramitação de documentos em suporte digital e a 

promoção da adesão à factura electrónica têm permito manter as reduções de 

consumo de papel expectáveis. Outro aspecto fundamental para a redução dos 

consumos de papel, diz respeito à implementação dos novos programas de 

simplificação autárquica em vigor na ESPOSENDE AMBIENTE, nomeadamente ao 

nível dos processos de contractualização pública.  
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Papel 
consumido

2012: 

4,5 ton
-2%

97% CORRESPONDE A PAPEL DO TIPO RECICLADO

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 11 - Total de papel consumido em 2012 e variação face a 2011 

 

 

 

ENERGIA (EN3, EN4, EN5, EN6, EN7) 

 

 

O consumo de energia na ESPOSENDE AMBIENTE é fundamentalmente de dois 

tipos: electricidade e combustíveis, principalmente gasóleo. De acordo com os 

valores totais de consumo anual, verifica-se que a empresa não é uma empresa 

consumidora intensiva de energia ao abrigo do DL 71/2008 de 15 de Abril e da 

Portaria 228/90 de 27 de Março.  

 

O consumo de energia eléctrica tem registado algumas oscilações ao longo dos 

últimos 8 anos, alternando variações positivas e variações negativas de uns anos 

para os outros, com excepção do ano de 2011, que manteve a tendência de descida 

já registada em 2010. Porém, em 2012 os valores de consumo de energia eléctrica 

voltaram a aumentar, muito devido ao arranque em força das actividades no 

Centro de Educação Ambiental, e ao aumento do consumo no Armazém da 

empresa. Aliás, a sede foi o único local que registou uma descida de consumo (3%) 

face a 2011. Pese embora esta descida, refere-se que edifico Sede da empresa é 

responsável por quase metade dos consumos de energia eléctrica, seguido pelo 

Centro de Educação Ambiental e pelo Armazém. O parque informático e o conforto 

térmico das instalações são os principais pontos de consumo de energia eléctrica 

na sede da ESPOSENDE AMBIENTE. Esta constatação levou a que a empresa 
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CONSUMO ENERGÉTICO

93,097 TEP = +20% 

Electricidade

(16%)

Armazém

24% do consumo

Edifício sede

46% do consumo

CEA

29% do consumo

Combustíveis 
fosseis (80%)

Gasóleo: variação 
nula

Gasolina: +5%

realizasse em 2012 obras de beneficiação do edifício, que incluíram a substituição 

das caixilharias por outra mais eficiente, o que acabou por se revelar numa boa 

estratégia para a diminuição dos consumos energético.  

 

Relativamente ao consumo de combustíveis, e sendo a frota de veículos 

automóveis e de equipamentos electromecânicos a principal responsável pelo 

consumo de energia nas actividades da ESPOSENDE AMBIENTE, torna-se 

pertinente a reavaliação da frota, considerando soluções já existentes no mercado 

e que promovem a mobilidade sustentável da empresa. Tendo presente isto, a 

empresa realizou em 2012 um diagnóstico de mobilidade junto de todos os 

colaboradores, que teve como principal objectivo a compreensão dos padrões de 

mobilidade “casa-trabalho” e “deslocações em serviço”. Com base neste 

diagnóstico, a ESPOSENDE AMBIENTE irá, em 2013, realizar um Plano de 

Mobilidade da empresa, que pretende apresentar soluções economicamente 

viáveis, que possam efectivamente contribuir para a melhoria de alguns aspectos 

relacionados com a mobilidade e com as acessibilidades nas deslocações dos 

colaboradores da empresa.  

 

Figura 12 - Consumo energético na Esposende Ambiente, em 2012 
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Associado à temática da energia, a ESPOSENDE AMBIENTE promoveu acções de 

sensibilização energético-ambiental, alguma dirigidas à comunidade em geral, e 

outras aos próprios colaboradores da empresa.   

Além das inúmeras acções realizadas no Centro de Educação Ambiental, e 

integradas o seu Plano de Actividades, a sensibilização energético-ambiental 

promovida pela ESPOSENDE AMBIENTE passou também pela publicação da 

brochura “Esposende tem Boa Energia”, de um flyer de sensibilização distribuído a 

todos os nossos clientes e do envio de nove vinhetas energéticas a todos os nossos 

colaboradores, com informação sobre boas práticas na gestão sustentada de 

energia.  

Por fim, refere-se ainda que, ao abrigo do contrato de gestão estabelecido entre a 

ESPOSENDE AMBIENTE  e a autarquia, a empresa é responsável pela gestão do 

processo associado ao Pacto dos Autarcas de Esposende2, do projecto ENGAGE do 

Energy Cities3 e da gestão sustentada de energia municipal (edifícios, 

equipamentos e iluminação pública).   

 

 

EMISSÕES (EN16) 

 

As emissões gasosas associadas à actividade da ESPOSENDE AMBIENTE são 

calculadas a partir dos consumos energéticos, incluindo a energia directamente e 

uma estimativa das emissões gasosas associadas à produção da energia eléctrica 

utilizada.  

Em termos absolutos, as emissões gasosas aumentaram 7% devido, naturalmente, 

ao aumento registado no consumo de energia eléctrica.  

 

                                                             
2 Para informação mais detalhada consulte o nosso site em: 
http://www.esposendeambiente.pt/portal/Home/pacto-autarcas 
3 Para informação mais detalhada consulte o nosso site em: 
http://www.esposendeambiente.pt/portal/Home/esposende-tem-boa-energia/engage-faca-parte-
deste-projecto-assuma-o-seu-compromisso-energetico/engage-faca-parte-deste-projecto-assuma-o-
seu-compromisso-energetico 
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76 ton de resíduos

Produção sem RCD

-13%

Fracção reciclável

-3,8%

RESÍDUOS (EN22) 

A quantificação dos resíduos produzidos na empresa em 2012 resulta de uma 

fracção estimada, mormente em relação aos resíduos de construção e demolição, 

uma vez que a real monitorização dos mesmos implica a colocação de um 

equipamento de pesagem, processo cuja instalação teve conclusão este ano de 

2013. Neste sentido, em 2012 foi efectuada uma estimativa com base no volume de 

trabalhos realizados pela empresa, em função da sua tipologia, e das quantidades 

de resíduos encaminhados pelo Sector de Limpeza Pública para operador final.  

Porém, se a produção de resíduos for analisada sem a contabilização dos RCD, 

então é possível verificar-se que a mesma reduziu em 13% face ao ano transacto.  

 

Figura 13 - Produção de resíduos em 2012 e evolução face a 2011 

 

No âmbito da limpeza pública, refira-se que em 2012 foram recolhidas cerca de 

777 toneladas de resíduos, devidamente encaminhados para o aterro sanitário da 

RESULIMA, valor 10% inferior ao registado em 2011. Também ao nível da recolha 

de resíduos urbanos se notou um decréscimo na produção de resíduos, cerca de 

2,2% face a 2011, o que equivale a cerca de 400 toneladas a menos. A recolha 

selectiva de resíduos depositados nos ecopontos foi 12% inferior ao ano de 2011, 

sendo esta tendência de redução praticamente constante desde o início do ano.  

Refere-se ainda que no final de 2012, deu-se início a um projecto de recolha de 

velas e cirios dos cemitérios, em colaboração com a RECIOL, sendo que em apenas 

um mês foram contabilizados 168kg de resíduos recolhidos neste âmbito.  
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Destacam-se ainda dois projectos associados à minimização de produção de 

resíduos e reutilização de bens, com uma forte componente social subjacente, e 

que foram implementados pela ESPOSENDE AMBIENTE em 2012: a Plataforma 

informática GPS –Grandes e Pequenos Sorrisos, construída com intuito de 

promover a troca de bens materiais entre colaboradores, e as acções de “Trocas 

Sem Baldrocas”. Estas acções  tiveram lugar em dois momentos distintos do ano e 

promoveram a troca directa de bens entre os colaboradores, fomentando-se desta 

forma a reutilização de materiais e o combate ao desperdício.  

 

ÁGUA (EN8, EN9) 

 

A maior fracção de água consumida na ESPOSENDE AMBIENTE diz respeito aos 

espaços verdes, quer ao nível dos jardins públicos, quer ao nível da gestão do 

Horto Municipal.  

No ano de 2012 o consumo total de água na empresa foi muito semelhante ao de 

2011. Aliás, se avaliarmos o consumo relativo, em termos de volume de água 

consumida por volume de facturação da empresa, esse valor diminuiu cerca de 7% 

e, se excluirmos a água gasta na gestão municipal dos jardins, a variação registada 

é de menos 60% no consumo de água. As actividades de rega na gestão de espaços 

verdes estão associadas a alguma imprevisibilidade, uma vez que dependem 

fortemente das condições climatéricas existentes.  

Em 2012, o consumo no edifício sede diminuiu ligeiramente (cerca de 1%), ao 

invés do registado no armazém. Já relativamente à água consumida no CEA e no 

Horto Municipal, verificou-se uma descida bastante significativa nos consumos, na 

medida em que no ano de 2011 foi necessária muita água para a criação de novos 

espaços verdes e no ano de 2012 o consumo cingiu-se às necessidades básicas de 

manutenção destes espaços.  

Relativamente ao tipo de água consumida nas actividades, 6,4% teve origem em 

fontes próprias, na captação do Bouro, e foi usada para lavagens, rega de espaços 

verdes e limpeza pública.  
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Com vista à redução de consumos, a ESPOSENDE AMBIENTE implementou 

sistemas de telegestão em alguns espaços verdes selecionados, que têm como 

objectivo a detecção imediata de fugas e a programação de sistemas de rega à 

distância.  

Considerando a água enquanto matéria-prima, e em relação ao volume de água não 

facturada, o ano de 2012 ficou marcado por um valor médio de 28,35% (a 12 

meses), em parte devido a um aumento muito significativo de água não facturada 

nos meses de Julho e Agosto. Não tendo ainda sido atribuídas causas evidentes a 

este valor, a ESPOSENDE AMBIENTE implementou algumas acções de combate às 

perdas de água, nomeadamente a definição das primeiras Zonas de Medição e 

Controlo, bem como a realização de acções de detecção de rotura na rede.  

Durante o ano de 2012, importamos 2.260.906m3 de água à empresa 

multimunicipal Águas do Noroeste, distribuídos pelos vários pontos de entrega do 

município: reservatórios do Marachão, Bouro, Bouro existente, S. Lourenço, Vila-

Chã e Antas e dois nós de abastecimento para aglomerados populacionais na 

freguesia de Forjães. Estes reservatórios representam uma capacidade de reserva 

de 16.000m3 de água, o que permite garantir o abastecimento das populações 

durante 3 dias e uma taxa de cobertura de mais de 99% da população. Refere-se 

ainda que o volume de águas residuais produzidas e tratadas em 2012 no concelho 

de Esposende foi de 1.549.607 m3. 

Por fim, é de salientar que eliminamos completamente o consumo de água 

engarrafada, tendo substituído os bebedouros existentes por outros que 

disponibilizam água da rede pública. Esta medida resultou da campanha que a 

ESPOSENDE AMBIENTE implementou junto da comunidade local e que visou a 

sensibilização para o consumo de água distribuída para consumo humano, em 

detrimento do consumo de água engarrafada.  

 

BIODIVERSIDADE  (EN14) 

Todas as unidades sob gestão da ESPOSENDE AMBIENTE encontram-se localizadas 

no concelho de Esposende, que possui na sua área territorial, e concretamente na 
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sua faixa litoral, o Parque Natural do Litoral Norte. Este parque estende-se ao 

longo de cerca 18 Km, entre a foz do rio Neiva e a zona da Apúlia, abrangendo 

parcialmente esta freguesia e ainda as freguesias de Antas, Belinho, Esposende, 

Fão, São Bartolomeu do Mar e Marinhas, integrando ainda área marinha adjacente, 

num total de 8 887 hectares. 

Conscientes da importância da riqueza natural associada a estas áreas, temos 

vindo a desenvolver um vasto programa de sensibilização ambiental para estas 

questões, nomeadamente através de exposições, palestras e oficinas realizadas no 

Centro de Educação Ambiental e envolvendo a comunidade em geral e de forma 

mais premente a comunidade educativa. 4 

Por outro lado, volvidos 8 anos desde a realização dos primeiros diagnósticos 

ambientais às freguesias, e 5 anos desde a realização do segundo diagnóstico – que 

deu origem ao Plano de Valorização Ambiental das Freguesias – a ESPOSENDE 

AMBIENTE efectuou um novo diagnóstico ambiental das freguesias. Deste projecto, 

que envolveu a participação dos autarcas locais em três workshops, foi reforçada a 

importância que a protecção da biodiversidade tem a nível local, tendo esta área 

sido definida como prioritária e sobre a qual o novo Plano de Valorização 

Ambiental das Freguesias irá naturalmente incidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Para informação mais detalhada consulte o nosso site:  http://www.esposendeambiente.pt 
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3. SISTEMAS DE GESTÃO 

 

3.1GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES 

 

A ESPOSENDE AMBIENTE, enquanto entidade empresarial municipal, desempenha 

uma actividade à qual está intrinsecamente ligada a existência de diversos riscos e 

oportunidades. Neste sentido, é fundamental a adopção de mecanismos de 

eliminação ou controlo dos riscos que podem significativamente afectar o conjunto 

dos seus activos (pessoas, equipamentos, qualidade de serviço, informação, 

instalações), e deste modo, colocar em causa os seus objectivos estratégicos.  

 

 

 

Assim, a ESPOSENDE AMBIENTE, e em particular o seu Conselho de 

Administração, dedicam grande atenção aos riscos inerentes à sua actividade, 

sendo que a sua gestão foi incorporada em todos os processos, tendo sido 

assumida como uma preocupação constante de todos os gestores e colaboradores 

da empresa.  

Sem prejuízo da análise estratégica efectuada pela gestão de topo no final de cada 

ano, e que reporta necessariamente os riscos e oportunidades que se preveem no 

actual e futuro contexto, a análise realizada constitui um instrumento de auxílio às 

definições das linhas estratégicas para os próximos anos, olhando a área ambiental 

como um todo e de forma articulada, e incluindo aspectos de cariz social e 

económico.  

 

Avaliação de 
cenários de 

risco

Identificação 
e avaliação 

de riscos

Avaliação de 
estratégias 

de gestão de 
risco

Gestão de 
riscos 

integrada em 
todos os 

processos da 
empresa

Monitorização 
e report



Página 60 de 72 
 

3.2 GESTÃO EMPRESARIAL 

 

A visão de desenvolvimento sustentado que se ambiciona para a ESPOSENDE 

AMBIENTE implica uma gestão integrada da qualidade e do ambiente, onde o 

desempenho global deve ser medido através de critérios de eficiência económica, 

de comportamento ambiental e de responsabilidade social, de forma a que a 

empresa se torne numa organização eco-eficiente e socialmente responsável. 

Assim, entendemos a gestão como uma vertente central das nossas actividades, e 

foi neste contexto que, aquando do início das nossas funções, recorremos a um dos 

instrumentos de eco-eficiência existentes, e implementamos faseadamente um 

Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Ambiente (SIGQA), posteriormente 

transformado num Sistema de Gestão Empresarial (SGE). Na procura da melhoria 

contínua, procuramos ao longo dos tempos assegurar a concretização da Política 

Ambiental, posteriormente alargada para Política de Qualidade e Ambiente e mais 

recentemente para Política de Sustentabilidade. 

Considerando que as principais áreas de negócio são actividades com uma 

fortíssima componente ambiental, começamos por certificar a empresa na área da 

gestão ambiental, em Setembro de 2005, segundo a norma NP EN ISO 14001:2004, 

e posteriormente a gestão da qualidade, em Outubro de 2007, segundo a norma NP 

EN ISO 9001:2000, entretanto transferido para a norma NP EN ISO 9001:2008. 

Durante o ano de 2012, realizamos uma auditoria interna ao nosso SGE e uma 

auditoria de acompanhamento, realizada pela entidade certificadora – SGS 

Portugal, S.A. Destaca-se o facto de em 2012 não ter sido detectado qualquer 

“Pedido de Acção Correctiva”, mas apenas 6 “Acções Preventivas”, que estão a ser 

alvo de tratamento por parte da empresa.    

Porém, consideramos que estes passos são insuficientes, e temos vindo a encetar 

todos os esforços para que já em 2013 consigamos certificar os referenciais 

associados à Saúde e Segurança no Trabalho e à Responsabilidade Social. 
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3.3 GESTÃO DE CLIENTES 

 

Apostamos convictamente na satisfação dos nossos clientes e na melhoria 

sistemática dos serviços que prestamos, na medida em que a prestação de um 

serviço público de qualidade junto dos nossos clientes, é a principal razão da 

existência da ESPOSENDE AMBIENTE.   

Terminamos o ano de 2012 com 18.762 utilizadores do sistema de abastecimento 

de água (mais 1% do que em 2011) e com 13.377 utilizadores do sistema de 

abastecimento de água e saneamento de águas residuais, distribuídos pelas 15 

freguesias do concelho.  

Relativamente ao sistema de drenagem de águas residuais em “baixa”, 

disponibilizamos cerca de 161km de rede e serviços de recolha de águas residuais 

geradas por mais de 80% da população. A garantia da prestação de um serviço de 

qualidade aos nossos clientes passa pela manutenção preventiva da rede de 

drenagem de águas residuais e em 2012 registamos uma diminuição do número de 

ocorrências comunicadas, muito fruto das 205 intervenções de manutenção 

preventiva que realizamos.   

Não obstante estes indicadores, consideramos porém que a taxa de adesão ainda se 

encontra aquém das nossas expectativas, bem assim como dos valores que 

permitam a efectiva rentabilização económico-financeira dos investimentos 

realizados, pelo que continuamos a implementar várias medidas que visam a 

angariação de novos utilizadores, designadamente através da promoção e da 

coordenação de acções de sensibilização junto da população.  

Neste sentido, privilegiamos o contacto directo com os utilizadores, numa relação 

de proximidade entre a empresa e os munícipes, o que nos permitiu realizar um 

diagnóstico sobre as expectativas da população, efectuar o levantamento das 

principais barreiras à concretização das ligações e recolher dados considerados 

essenciais para fundamentar a decisão de investimento. Por outro lado, foram 

aprovadas várias medidas facilitadoras dos pagamentos a serem suportados pelos 
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nossos clientes e realizadas campanhas de redução de custos com a possibilidade 

de pagamentos faseados. 

Com uma aposta clara na ampliação das redes, continuamos em 2012 a executar 

trabalhos para a própria ESPOSENDE AMBIENTE, onde, através da utilização de 

recursos próprios, temos conseguido construir e renovar a rede de drenagem de 

águas pluviais.  

Outro dos serviços que prestamos aos nossos clientes diz respeito à limpeza 

urbana da cidade de Esposende, e das freguesias de Fão e Marinhas, onde 

efectuamos a lavagem e varredura manual e mecânica das ruas e sarjetas, 

recolhendo os resíduos das papeleiras e controlando o crescimento das ervas 

infestantes nos arruamentos. Os nossos clientes podem ainda usufruir de um 

serviço de recolha de resíduos volumosos e de resíduos verdes, estando para isso 

disponível a nossa Linha Verde. Por fim, concluímos em 2012 a instalação das Ilhas 

Ecológicas, o que permitiu o alargamento da rede de equipamentos de recolha 

selectiva em todo o concelho, facilitando assim a promoção da separação selectiva 

de resíduos a todos os munícipes do concelho de Esposende.  

A promoção da sustentabilidade ambiental é fundamental para nós, enquanto 

empresa municipal que opera fundamentalmente nesta área. Por isso, temos vindo 

a implementar um vasto programa de acções de educação para a sustentabilidade, 

muitas delas dinamizadas no Centro de Educação Ambiental. Temos vindo também 

a promover a acérrima fiscalização ambiental, mormente no que diz respeito às 

questões de insalubridade, de poluição na rede hídrica municipal, bem como às 

ligações aos sistemas públicos de abastecimento e saneamento.  

Uma relação personalizada com os nossos clientes, com um acesso à informação 

desburocratizado, transparente e ágil, é para nós um motivo de orgulho, e que nos 

motiva para continuarmos a prestar um serviço de excelência.   

E porque os clientes são a razão da nossa existência, voltamos a realizar em 2012 

uma avaliação do grau de satisfação dos nossos clientes. Consideramos que esta 

ferramenta de auscultação é fundamental, na medida em que nos permite recolher 

a opinião e percepção dos munícipes relativamente aos serviços que prestamos, 

acolhendo as suas sugestões de melhoria.  
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3.4 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

A gestão da informação é fundamental para que possamos garantir uma adequada 

gestão dos serviços que prestamos. Nesse sentido, temos vindo a redefinir alguns 

procedimentos internos, apostando na implementação de novas aplicações 

informáticas, em ambiente web e com aplicação de open source, desenvolvidas por 

recursos humanos internos, a custos muito reduzidos, e desenvolvidas à medida 

das nossas actividades.  

A gestão da informação através das ferramentas que desenvolvemos, tem facilitado 

o rastreio de documentos e respectivos pareceres internos o que, além de 

optimizar a gestão interna dos processos de licenciamento, das reclamações de 

clientes, de avaliação de fornecimentos e de fornecedores, da tramitação de 

documentos e das ordens de serviço, permite dar resposta a solicitações dos 

clientes de uma forma mais expedita e on line. São também aplicações que facultam 

em tempo real a obtenção de indicadores de desempenho, contribuindo assim para 

uma melhor e eficiente gestão estratégica das várias actividades da empresa. 

Assim, destacamos o desenvolvimento de suportes informáticos associados à 

gestão dos recursos humanos, da ferramentaria, do licenciamento, da frota 

automóvel, bem como a implementação de portais, para acesso interno e externo, e 

ainda o desenvolvimento de pequenos projectos ligados à monitorização e 

telegestão, em algumas instalações onde as necessidades assim o justificam. 

Ainda neste âmbito, salientamos também a continuidade no carregamento da 

plataforma de dados associados ao Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

fundamental para que ao nível da gestão patrimonial e da gestão do negócio da 

empresa possam ser tomadas decisões mais adequadas e eficazes.  
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4. CÓDIGOS DE CONDUTA 

 

Os princípios estruturantes da nossa actividade, que visam a defesa e protecção do 

meio ambiente, o respeito pelos direitos dos trabalhadores e a transparência nas 

relações que estabelecemos com o exterior, encontram-se clara e inequivocamente 

assumidos no nosso Código de Ética.  

A elaboração e aprovação deste documento, compromete a ESPOSENDE 

AMBIENTE e todos os seus colaboradores com os valores subjacentes à existência 

da empresa, contribuindo para que se faça cumprir, de forma eficaz, a missão da 

empresa, que existe para prestar um serviço público de excelência.  

Acreditamos que o nosso Código de Ética fortalece paradigmas éticos que 

potenciam o respeito, a rectidão e a equidade nas relações com os nossos clientes, 

com os nossos fornecedores, com a tutela e entidades reguladoras, bem como entre 

os colegas de trabalho. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Para informação mais detalhada sobre o nosso Código de Ética consulte o no nosso site: 

  http://www.esposendeambiente.pt/portal/Home/empresa/equipa 

 

INOVAÇÃO 

EXCELÊNCIA 

QUALIDADE 

EFICIÊNCIA 

SERVIÇO PÚBLICO 

ESPOSENDE AMBIENTE 

TRANSPARÊNCIA 

RIGOR 

RESPEITO 

RECTIDÃO 



Página 65 de 72 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prestação de um serviço de elevada qualidade, que promova a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos, só é possível com um desempenho exemplar, 

competente, transparente e inovador.  

Conforme é claro no presente relatório, a ESPOSENDE AMBIENTE presta serviços 

de elevada responsabilidade e o seu desempenho depende, em muito, da forma 

como os mesmos são tratados e internalizados no seio da empresa.  

Fazer chegar a cada cliente água de excelente qualidade, recolher e promover o 

adequado tratamento das águas residuais, manter o concelho de Esposende nas 

melhores condições de higiene e salubridade, promovendo continuamente a 

satisfação das exigências de saúde pública, e fomentar a sensibilização ambiental 

junto de toda a comunidade envolvente, são desafios basilares e que norteiam o 

dia-a-dia dos nossos colaboradores.  

Pretendemos por isso, continuar a trabalhar com base em critérios de exigência 

elevados, que possam levar à excelência na prestação dos nossos serviços, e que 

têm como pressuposto o bem público e a melhoria da qualidade de vida da 

população que servimos.  

 

Esposende, 3 de Setembro de 2013 
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6. ANEXOS 

 

6.1 GLOSSÁRIO 

 

CEA – Centro de Educação Ambiental 

CME – Câmara Municipal de Esposende  

EAMB – Esposende Ambiente 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos  

RCD – Resíduos de construção e demolição 

SGE – Sistema de Gestão Empresarial 

SIGQA – Sistema Integrados da Gestão  Qualidade e Ambiente 
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6.2 SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE  ÁGUAS 

RESIDUAIS 
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6.3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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6.4 LOCALIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA 

ABASTECIMENTO NO CONCELHO DE ESPOSENDE 
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6.5 - CIRCUITOS DE VARREDURA MANUAL 

 

         Figura 14 -  Circuito de varredura manual em Fão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 15 - Circuito de varredura manual em Marinhas 
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Figura 16 - Circuitos de varredura manual de Esposende 
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