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O NOSSO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 

 
 
Apresentamos o quarto Relatório de Sustentabilidade da Esposende Ambiente, 

dando assim continuidade às práticas de comunicação e divulgação do 
desempenho de sustentabilidade que assumimos pela primeira vez em 2010, com 

a consciência de que este documento é um meio de comunicação importante para 
chegarmos a todos os nossos parceiros.  

Não obstante a publicação do Relatório e Contas 2013, bem como do Relatório de 

Revisão do Sistema de Gestão Empresarial, pretendemos no presente documento 
destacar os principais acontecimentos que tiveram lugar em 2013 e que reflectem 

a nossa estratégia empresarial bem como o nosso desempenho económico, social e 
ambiental.  

O Relatório de Sustentabilidade da Esposende Ambiente refere-se ao exercício 

de 2013 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 principais capítulos:  

Capítulo I - A ESPOSENDE AMBIENTE: Incluiu informação estratégica sobre a 
empresa, apresentando informação consolidada sobre os principais marcos de 

sustentabilidade, adesão a princípios/associações e parcerias, bem como os 
principais prémios e reconhecimentos atribuídos à empresa no ano de 2013. 

Capítulo II - 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.   

Capítulo III - OS SISTEMAS DE GESTÃO DA ESPOSENDE AMBIENTE: Inclui 
informação sobre a gestão de risco, gestão de utilizadores, gestão da informação e 
sistema de gestão empresarial.  

Capítulo IV - 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 

 

 
À semelhança de anos anteriores, 2013 pautou-se, a nível nacional, por severos 

problemas de ordem política, económica e social, fruto da implementação de um 
necessário programa de ajustamento que tem implicado, também, alterações de 
circunstância relevantes nas políticas prosseguidas no sector em que se 
desenvolve a nossa actividade.  

Tais repercussões, que se fazem sentir de sobremaneira, não constituiram, porém, 

obstrução à implementação de medidas no âmbito da componente social, já que, 
conscientes do nosso papel de relevo na sociedade em que nos inserimos, não 

deixamos de entender que a nossa actuação nesse contexto deve ser tida como 
factor relevante. 

Assim, de entre as estratégias definidas e em desenvolvimento em contexto social, 
importa realçar, por um lado, todo o apoio que tem vindo a ser prestado à 
comunidade e, por outro, a instituição de medidas no sentido de ser atribuída uma 
especial atenção à qualidade de vida dos colaboradores. 

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

que os cidadãos possuem ao seu dispôr para, em caso de necessidade, melhor 
conseguirem fazer face aos encargos que representa a prestação dos serviços de 
abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos. 

Como exemplos, a continuidade de diminuição em 20% dos custos de ligação aos 
sistemas públicos referentes às duas primeiras componentes referidas, as 

facilidades de pagamento faseado, a existência de um regime tarifário para famílias 
numerosas e de um tarifário social. Mais, os regimes tarifários dos serviços de 
abastecimento de água, saneamento de águas residuais e, também, de gestão de 

resíduos, não sofreram actualização à taxa de inflação, e nem foram incrementados 
tendo presentes os aumentos impostos pelo Governo para as tarifas aplicadas 

pelos sistemas multimunicipais (que, para a água, se reflectiu num aumento na 
ordem dos 4% e, no que concerne ao saneamento de águas residuais, de 5%). Os 
custos adicionais que estas medidas representaram foram internalizados pela 
empresa, num evidente esforço tendo em vista a minimização dos encargos das 
famílias, empresas e instituições. Importa também realçar que foi sempre 

garantido o contacto sistemático com os utilizadores que apresentaram 
dificuldades de efectuar o pagamento dos serviços, por forma a que, em conjunto, 
pudessem ser avaliadas e implementadas as melhores medidas visando a 
continuidade da prestação dos mesmos (salientando-se, mais uma vez, as 
facilidades de pagamento faseado de facturas), sempre em devida articulação com 

o Serviço de Acção Social da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. 
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Estas medidas mantiveram-se como determinantes em sede da auspiciada 
contribuição para a comunidade e os resultados das acções que se diligenciaram 
demonstram que, efectivamente, o esforço tem sido recompensado, na medida em 

que, para além de existir o reconhecimento por parte da comunidade, a Esposende 
Ambiente é sempre referenciada como um exemplo de boas práticas no contexto 

das questões em apreço. 

Ao nível das iniciativas que decorreram em sede da própria empresa é inevitável 
repetir algumas das informações já prestadas em anos anteriores, mas, 

entendendo-se como relevantes, serão a seguir revisitadas.  

Assim, o ano de 2013 caracterizou-se por mais um ano de adesão ao Pacto Global 
das Nações Unidas, bem como ao Global Compact Network Portugal. Em Maio de 

2013 foi elaborada uma Comunicação de Progresso (COP), remetida às Nações 
Unidas, dando conta de todas as iniciativas que, integradas no âmbito do Sistema 

de Gestão Empresarial, foram desenvolvidas e que se enquadram em sede do 
compromisso de apoio e divulgação dos Dez Princípios do Pacto Global, 
relacionados com os Direitos Humanos, os Direitos do Trabalho, a Protecção do 
Meio Ambiente e o Combate à Corrupção em todas as suas formas. 

Com a adesão ao Pacto Global das Nações Unidas e ao Global Compact Network 
Portugal, a Esposende Ambiente tem vindo a enquadrar as iniciativas que são 

desenvolvidas num conjunto de princípios abrangentes e globais, no âmbito dos 
quais os colaboradores, utilizadores e parceiros se revêem, promovendo, desta 

forma, a sua participação. E porque os princípios assumidos exigem uma resposta 
atenta que seja capaz de corresponder aos diferentes desafios com os quais a 
empresa se vai deparando, verificou-se, ao longo do terceiro ano de adesão, a 

necessidade não só de se dar continuidade a muitas das acções já desenvolvidas 
em anos transactos, mas também a vontade de desenvolver novos projectos que 

permitissem o envolvimento de todos na implementação diária dos princípios 
subscritos. 

De facto, o crescimento sustentável da empresa, com a procura de respostas 
inovadoras que conduzam ao desenvolvimento do concelho, à melhoria na 
prestação de um serviço de qualidade e ao reconhecimento e valorização dos seus 

colaboradores, tem levado a Esposende Ambiente a implementar novos e 
ambiciosos projectos, que cada vez mais evidenciam os princípios subscritos em 

2010, e que tanta relevância possuem em tempos de crise como aquele que 
atravessamos. 
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Ainda nesta senda, em Março de 2013 a Esposende Ambiente aderiu ao GRACE – 
Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, reforçando a importância 
central da sustentabilidade e da cidadania para a empresa, e reconhecendo que os 

princípios, valores e boas práticas da responsabilidade social norteiam o seu 
crescimento. Neste âmbito, importa realçar que a empresa integrou uma acção 

nacional de voluntariado empresarial, intitulada GIRO, participando enquanto 
entidade organizadora e voluntária, tendo recebido 65 voluntários oriundos das 
empresas ANA Aeroportos, DHL, Grupo CH, Fundação EDP, NYSE Euronext, 

Pousadas de Portugal, Wipro e Eurest, e tendo contado, claro, com o apoio de 
entidades ao nível local, como foi exemplo o Parque natural do Litoral Norte. 

Este trabalho em rede (networking) foi também relevante para a realização de uma 

sessão de esclarecimento sobre a Responsabilidade Social dirigida a todos os 
colaboradores, numa dinâmica onde os mesmos foram desafiados a atribuir uma 

palavra que definisse a empresa onde trabalham. Das respostas elencadas, verifica-
se que perto de 90% dos colaboradores considera a empresa como Boa e Muito 
Boa, e que 75% dos inquiridos têm uma percepção da empresa associada à 
dimensão humana e interpessoal, algo que revela mais um objectivo alcançado ao 
nível da aposta na motivação de colaboradores, que, naturalmente, se traduz numa 

melhor prestação de serviços por parte da empresa.  

O ano de 2013 caracterizou-se, ainda, como um ano de grande aposta em acções de 
voluntariado empresarial, com destaque para a participação numa acção que teve 

lugar na Loja Social de Esposende, em mais uma parceria que pretende contribuir 
para o incremento do trabalho em rede com entidades locais.   

E, neste seguimento, importa desde já abordar o tema do Plano de Valorização 
Ambiental das Freguesias, um projecto concretizado numa muito estreita parceria 

com as Juntas de Freguesia concelhias, num claro trabalho em rede. O primeiro 
documento teve como principal pressuposto a preservação do património natural 
presente em cada uma das 15 freguesias do concelho de Esposende. Neste sentido, 
e tendo como base os Diagnósticos Ambientais realizados na altura, foi definido um 

conjunto de medidas para cada freguesia, que visaram, por um lado, a protecção e 
valorização dos recursos naturais existentes, e, por outro, a mitigação e correcção 
de vários problemas ambientais detectados no momento em que foram realizados 

os diagnósticos.  Por outro lado, tornou-se fundamental que o Plano de Valorização 
Ambiental das Freguesias reflectisse também a visão e as expectativas dos 

dirigentes políticos das freguesias, e traçasse uma estratégia orientadora em 
termos de desenvolvimento territorial. Assim, passados 8 anos desde a realização 
dos primeiros diagnósticos ambientais, e 5 anos desde a realização do segundo 

diagnóstico – que deu origem ao Plano de Valorização Ambiental das Freguesias – 
considerou-se pertinente uma revisão e adaptação do documento existente, de  
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forma a garantir que o trabalho em curso nesta área pudesse reflectir as mudanças, 
do ponto de vista dos diversos descritores ambientais, que entretanto foram 
ocorrendo. 

O ano de 2013 foi, então, um ano de consolidação e elaboração do novo 
diagnóstico, tendo por base os resultados obtidos nos workshops levados a cabo 
durante o ano de 2012. Deste trabalho constatou-se, com agrado, não apenas o 

envolvimento muito constante e interessado de todos os actores locais, mas 
também o facto de os resultados dos Diagnósticos Ambientais realizados 

evidenciarem francas melhorias em diversas áreas. 

Dando continuidade às práticas de comunicação e divulgação do desempenho de 
sustentabilidade assumido pela Esposende Ambiente, foi elaborado em 2013 o 
terceiro Relatório de Sustentabilidade da empresa. Com a consciência de que este 

documento constitui um meio de comunicação importante para a empresa chegar 
a todos os seus parceiros, e não obstante a publicação do Relatório e Contas, bem 
como do Relatório de Revisão do Sistema de Gestão Empresarial, este documento 
procurou destacar os principais acontecimentos que tiveram lugar em 2013, 
divulgando ainda a estratégia de gestão da empresa e o seu desempenho 
económico, social e ambiental. O Relatório de Sustentabilidade foi elaborado com 
base nas directrizes  da Global Reporting Initiative (GRI) G3 e os temas incluídos no 

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

Mudando de tópico agora para um dos core business desde a criação da empresa, o 
abastecimento de água, o ano de 2013 representou um marco muito importante 
pois foi atribuído à empresa o selo de “Qualidade exemplar de água para consumo 
humano 2013”. Este certificado atesta que a água que é distribuída pela empresa 
cumpre todos os requisitos para poder ser classificada de excelente, confirmando, 

assim, que os utilizadores podem ter plena confiança na sua qualidade e podem 
beber água da rede pública, como, de resto, tem vindo a ser continuamente 
divulgado e conforme têm vindo a confirmar as análises efectuadas regularmente.  

Este selo de qualidade, instituído pela ERSAR no âmbito dos anuais “Prémios de 
qualidade de Serviço em Águas e Resíduos”, pretende evidenciar as entidades 
prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de 
avaliação regulatória, tenham assegurado uma qualidade exemplar de água para 

consumo humano, nomeadamente verificando e cumprindo todos os critérios 
previstos. Refira-se, para além do factor em descrição, que o concelho se encontra 
dotado de infraestruturas de abastecimento que permitem chegar a 100% da 

população, um indicador manifestamente relevante que atesta a preocupação 
sempre tida na promoção da qualidade de vida ao nível local. 
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Relativamente ao saneamento de águas residuais, realça-se mais uma vez a 
invejável taxa de cobertura, actualmente na ordem dos 80%-85%. Este tem sido 
um aspecto de sucesso que permite não apenas o cumprimento das metas traçadas 

em sede de Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 
Residuais (PEAASAR), mas a confirmação, mais uma vez, que a qualidade de vida 

das populações é uma das constantes preocupações nas definições estratégicas de 
gestão da empresa. 

Tal como vem sendo reportado em anos anteriores, lamentavelmente as taxas de 

adesão não correspondem às excelentes taxas de cobertura em presença, um 
problema que possui variadas razões e relativamente ao qual a empresa não tem 
descansado, na medida em que estão subjacentes problemas de ordem ambiental e 

também de sustentabilidade económico-financeira. Porventura 2014 constituirá 
um ano de alteração de paradigma, tendo em vista o disposto no novo regime 

jurídico dos sistemas municipais de abastecimento de água, saneamento de águas 
residuais e gestão de resíduos urbanos (já publicado à data de elaboração do 
presente documento). 

Uma das vertentes operacionais assumidamente relevante para o bom 
desempenho da empresa prende-se com a gestão de infraestruturas, quer ao nível 
do abastecimento de água, quer na drenagem de águas residuais e de águas 

pluviais.  

O projecto de redução de perdas de água manteve-se como objectivo de suma 
importância, tendo-se concretizado, em 2013, e continuando em curso, todo um 

vasto conjunto de acções. Refira-se, a título exemplificativo, o recurso à instalação 
de zonas de medição e controlo, a preparação de uma auditoria ao processo 
“leituras” e a organização de uma auditoria ao processo de facturação. Também, 
reitere-se, o incansável trabalho do Serviço de Prevenção Domiciliária, com cerca 
de 300 ocorrências ao longo do ano, das quais perto de 200 associadas ao sistema 

de abastecimento de água. 

A diminuição das infiltrações na rede de drenagem de águas residuais também 
constituiu uma importante meta, numa óptica de boa gestão ambiental e também 
em ordem a melhorar progressivamente os indicadores de gestão financeira, algo 
que tem vindo a ser conseguido, designadamente com a directa colaboração da 
empresa gestora do sistema multimunicipal, a Águas do Noroeste SA.  
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A propósito da alusão a essa empresa, refira-se o acompanhamento que a esse 
fornecedor é promovido pela equipa de fiscalização ambiental, sendo da maior 
relevância, neste seguimento, reportar desde já os excelentes resultados das 

acções de fiscalização ambiental, que têm permitido mitigar vários e severos 
problemas de ordem ambiental (e, diga-se, também social). A taxa de resolução é 

de 100% relativamente aos processos de reclamação e identificados pelos 
colaboradores da própria empresa. 

A gestão do sistema de drenagem de águas pluviais foi, ao abrigo da renovação do 

Acordo de Gestão celebrado com a Câmara Municipal, retomado no último 
trimestre de 2013, tendo-se, desde logo, constituído como uma das prioridades da 
actuação da empresa. De facto, tendo presente a intempérie que assolou o concelho 

a 22 de Outubro, e cujos danos foram muito significativos por todo o território, 
importa salientar o papel relevante da Esposende Ambiente no levantamento das 

ocorrências e na elaboração de subsequente relatório, visando a sua entrega ao 
Governo central para devidos efeitos de ressarcimento. O assumir de 
responsabilidades neste contexto de gestão da rede pluvial tem-se traduzido num 
vasto trabalho de projecto, e também operacional, que se tem demonstrado muito 
gratificante, se bem que, de facto, em simultâneo muito exigente. E é altura de se 

realçar a gestão/actualização de informação da rede hídrica municipal como 
componente fulcral em todo este contexto.   

Ao nível dos Programas de Educação para a Sustentabilidade, naturalmente que se 

mantém o seu desenvolvimento, sendo sobretudo pertinente realçar-se o trabalho 
que se tem concretizado no Centro de Educação Ambiental. Para além da 
informação exaustiva sobre todas as acções realizadas (e que se encontram em 

relatórios específicos disponíveis para devida consulta dos interessados), 2013 
constituiu o ano em que foi potenciado o blog do CEA. Esta ferramenta tem 

permitido 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. 

E desde já se usa a oportunidade para convidar todos os leitores do presente 
relatório a consultar a página electrónica da empresa, e o blog do CEA, por forma a 

poderem acompanhar a publicitação das inúmeras oficinas, workshops e outras 
acções dirigidas aos vários públicos alvo.  
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No domínio do acompanhamento 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, Sustentabilidade, Valorização 
de Recursos Hídricos, Valorização das Freguesias, Plano de Gestão da Rede Hídrica, 

entre outros. A Energia assumiu em 2013 um enfoque muito especial, na medida 
em que constituiu o ano em que a Esposende Ambiente, em estrita colaboração 
com a EDP, executou o levantamento cadastral de toda a rede de Iluminação 

Pública. Este trabalho de monta tem permitido uma muito melhor gestão da rede, 
que se em traduzido em inúmeros benefícios para o município, designadamente 

em matéria de poupança energética. 
Cabe uma palavra muito especial à equipa que promoveu a realização deste 

exigente trabalho, cujos dados se encontram agora já disponíveis no Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). 

Aproveitando-se a referência, o ano de 2013 pautou-se pela continuidade do 
carregamento da plataforma supra referida com dados relativos à rede de 
abastecimento de água, rede de drenagem e águas residuais e pluviais, rede 
hídrica, equipamentos afectos à limpeza pública e espaços verdes.  

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 trabalho de levantamento cadastral de todos os 
equipamentos afectos a esta área de actuação (contentores, ecopontos, papeleiras), 

que permitiu, e tem permitido, após a sua inserção em SIG, uma melhor gestão da 
sua localização e, pelo tanto, um maior conforto disponibilizado ao utilizador final. 

Apenas a título de curiosidade, o concelho possui mais de 1.500 contentores para 
recolha de indiferenciados e 235 ecopontos (com um excepcional rácio de 1 
ecoponto para servir cada 146 habitantes). 

Já no que respeita à gestão de espaços verdes, 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 reduções de custos de manutenção, nomeadamente 
em mão de obra e em necessidades hídricas. 

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. 
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A gestão do Horto Municipal é também um aspecto de relevo, na medida em que, 
com a propagação de plantas que ocorre no seu espaço, tem sido possível 
minimizar a sua aquisição. 

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 trabalho que tem sido 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. 

Importa também referir que a Esposende Ambiente se fez representar num evento 
de cariz nacional – Encontro Nacional de Entidades Gestoras – com um vasto 
conjunto de comunicações. Tal é uma demonstração da capacitação técnica da 

empresa, da motivação e empenho dos seus colaboradores e, ainda, das 
características de inovação e desenvolvimento que têm estado sempre subjacentes 
a todo o trabalho que é executado pela empresa. 

Por fim, uma palavra relativamente à motivação de todos os colaboradores da 
Esposende Ambiente, sem excepção. 

Não há dúvida 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 a todas as partes 
interessadas, designadamente ao Município - o nosso accionista. O seu permanente 
e inquestionável apoio, o seu papel orientador, e a confiança que tem depositado 

na nossa equipa, têm-se demonstrado fulcrais para o sucesso.  

Terminamos apresentando 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. 
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O equilíbrio conseguido entre as vertentes social/ambiental/económica tem 
permitido à empresa encarar 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. 
 
 
A todos, muito obrigado. 

 
O Conselho de Administração 
 

Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger 

Nuno Frederico Almeida e Silva de Aguilar Monteiro  
Maria Raquel Morais Gomes do Vale 
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CAPÍTULO I 

A ESPOSENDE AMBIENTE 
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Trabalhar na Esposende Ambiente é querer, sempre, mais e melhor. Trabalho para 
que o presente seja a antevisão de um futuro, de qualidade, para todos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Lafuente, 35 anos 
Informático 
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1. QUEM SOMOS 
 
 
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 e iniciou a sua 

actividade em 2005.  

Com sede na freguesia de Esposende, a Esposende Ambiente possui mais três 

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.  

 
 

 
 

 
A Esposende Ambiente é uma empresa local 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, 
desde 2005; 

� Gestão do sistema de recolha de águas pluviais, desde 2010; 
� Recolha e deposição de resíduos urbanos e limpeza e higiene pública, desde 

2006;  
� Execução de tarefas de gestão de espaços verdes públicos e infraestruturas 

associadas, desde 2008; 
� Intervenção em matéria de ambiente na área do Município de Esposende, 

desde 2010; 
� Fiscalização ambiental, desde 2010; 

 

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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� Organização e implementação de projectos e campanhas na área da 
sensibilização e educação ambiental, desde 2010.  

 

De acordo com o artigo 10º dos Estatutos da Esposende Ambiente, EM, 
constituem os seus órgãos sociais, o Conselho de Administração, o Fiscal Único e a 

Assembleia Geral, cujos mandatos têm duração coincidente com os dos titulares 
dos órgãos autárquicos. 

Conselho de Administração 

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

Fiscal único 

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

Assembleia Geral 
Representante da entidade pública participante, representado pelo Sr. 
Presidente da Camara Municipal de Esposende, Sr. Arq. António Benjamim da 

Costa Pereira 

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 
constituído por quatro departamentos, onze sectores e cinco gabinetes, que se 
mantem inalterável até à data.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1 – Estrutura orgânica da Esposende Ambiente em 2013 
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Em 2013, a empresa manteve no seu quadro de pessoal 115 colaboradores, 
distribuídos pelas várias áreas de intervenção e de competência (70 operacionais, 
15 administrativos, 25 técnicos e 4 dirigentes intermédios) que promoveram um 

trabalho intenso em prol da melhoria do desenvolvimento sustentável do concelho 
de Esposende.  

 
O sucesso do projecto da Esposende Ambiente depende, em muito, do 
envolvimento e participação da comunidade local, bem como da valorização do 

todo o potencial humano que constitui a empresa. O investimento em acções que 
tragam benefícios para os colaboradores e para a comunidade é fundamental, na 

medida em que só assim se torna possível a criação de uma relação de confiança 
entre todos e o cumprimento da missão da empresa.  

 
MISSÃO 

Ao assumir o compromisso de fazer chegar a cada utilizador água de 
excelente qualidade, de recolher adequadamente as suas águas residuais, de 
manter o concelho de Esposende nas melhores condições de higiene e 
salubridade, de promover continuamente a valorização ambiental e de 
satisfazer as exigências de saúde pública, a Esposende Ambiente pretende 
ser reconhecida como um dos responsáveis pela promoção e manutenção 

do desenvolvimento harmonioso da qualidade de vida dos cidadãos e 
tornar-se numa empresa de referência no sector em que desenvolve a sua 
actividade principal. 

VISÃO 
Diariamente, a Esposende Ambiente esforça-se para melhorar as suas 

infra-estruturas e metodologias de trabalho, a fim de assegurar uma 
constante agilização, evolução e aperfeiçoamento da capacidade de resposta 

às necessidades apresentadas pelos munícipes, tendo como preocupação 
constante a melhoria do seu nível de satisfação, a salvaguarda dos 
interesses ambientais locais e o desenvolvimento sustentado do concelho. 

VALORES 
A Esposende Ambiente está empenhada em prevenir qualquer forma de 

poluição que possa resultar das suas actividades, produtos e serviços, 
procurando continuamente oportunidades para melhorar o seu 

comportamento ambiental, aplicando as melhores soluções ambientais, 
desde que economicamente viáveis e promovendo a protecção e valorização 
dos recursos existentes. Promove ainda a formação e a aplicação de boas 

práticas aos seus colaboradores, como forma de melhoria do desempenho 
das suas funções, competências, responsabilidades e realização pessoal, 

num assumido esforço de modernização. 
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2. ADESÃO A PRÍNCÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E 
PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES 
 
 
Ao longo dos últimos anos, a Esposende Ambiente tem vindo a estabelecer 
diversas parcerias com entidades nacionais e internacionais, parcerias estas que 
têm como principal objectivo a criação de sinergias que potenciem, dentro da 

empresa e na comunidade que servimos, a implementação dos meios necessários 
com vista à promoção de um efectivo crescimento sustentável.  

Neste sentido, destacamos a adesão voluntária da Esposende Ambiente ao Pacto 
Global das Nações Unidas desde 2010.  

Enquanto membro da rede Internacional do Pacto Global das 
Nações Unidas e do Global Compact Network Portugal, ao longo 
destes últimos 4 anos, temos reforçado a intenção de apoiar e 

implementar os princípios do Global Compact na nossa esfera de 
influência, dando a conhecer este compromisso aos nossos grupos 

de interesse bem como à comunidade em geral.  

Em Maio de 2013 foi elaborado uma Comunicação de Progresso (COP)1, remetida 
às Nações Unidas, dando conta de todas as iniciativas que foram desenvolvidas, 

que se enquadram em sede do compromisso de apoio e divulgação dos Dez 
Princípios do Pacto Global e directamente relacionadas com os Direitos Humanos, 

os Direitos do Trabalho, a Protecção do Meio Ambiente e o Combate à Corrupção 
em todas as suas formas.  

Também em Março de 2013, aderimos ao GRACE – Grupo de 

Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, reforçando a 
importância central da sustentabilidade e da cidadania para a 
empresa e reconhecendo que os princípios, valores e boas 

práticas da responsabilidade social norteiam o nosso crescimento 
empresarial.  

Por fim, realça-se ainda no âmbito social, o facto da Esposende Ambiente 
continuar a constituir-se como membro do Conselho Local de Acção Social do 
Concelho de Esposende (CLAS).  

 

                                                             
1 Para mais informações, poderá ser consultado o relatório próprio, disponível em 
http://www.esposendeambiente.pt/portal/Home/global-compact 
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No âmbito deste projecto, a empresa continua 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.  

No que diz respeito a parcerias na área ambiental destacam-se alguns projectos de 
trabalho em rede com entidades locais, nacionais e internacionais, nomeadamente 
o projecto do Pacto dos Autarcas, a participação na Semana Europeia da 

Sustentabilidade Energética, a Hora do Planeta, o Programa Bandeira Azul, o 
projecto Energy Footprint, o projecto Eco – Escolas e o projecto Energy Cities – 

projecto ENGAGE. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Parcerias estabelecidas entre a Esposende Ambiente e outras entidades  
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3. PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS EXTERNOS  
 
 
Ao longo dos anos temos recebido diversos reconhecimentos que atestam a forma 
responsável como conduzimos o nosso negócio e o relacionamento com as partes 
interessadas.  

No ano de 2013 destacamos, com muito agrado, os seguintes prémios:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Em 2013 a Esposende Ambiente recebeu o selo de “Qualidade exemplar da 
água para consumo humano”, atribuída pela Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos (ERSAR) e o Jornal Água&Ambiente, que conta com a 

colaboração da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, da 
Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental, da Associação 
Portuguesa dos Recursos Hídricos e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Este selo atesta os excelentes níveis de qualidade da água fornecida pela empresa 
aos consumidores finais e confirma que os utilizadores podem ter plena confiança 

na sua qualidade e podem beber água da rede pública. O selo de qualidade, 
instituído pela ERSAR no âmbito dos anuais “Prémios de qualidade de Serviço em 

Águas e Resíduos”, pretende evidenciar as entidades prestadoras de serviços de 
abastecimento público de água que, no último ano de avaliação regulatória, tenham 
assegurado uma qualidade exemplar de água para consumo humano, 

nomeadamente verificando e cumprindo todos os critérios previstos.  

Refere-se ainda que o concelho de Esposende se encontra dotado de infra-
estruturas de abastecimento que permitem chegar a 100% da população, um 

indicador manifestamente relevante que atesta a preocupação sempre tida na 
promoção da qualidade de vida ao nível local. 

 

 
Selo "Qualidade exemplar da água para 
consumo humano” 

2º Lugar no concurso de Actividades de 
Educação Ambiental da Associação Bandeira 
Azul da Europa 
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Figura 3 – Selo de Qualidade Exemplar para Consumo Humano atribuído à Esposende 
Ambiente em 2013 

 
 
Destaque também para o prémio relativo ao Concurso de Actividades de 
Educação Ambiental da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) que foi 
atribuído em 2013 ao município de Esposende. O município, por via da Esposende 
Ambiente, entidade municipal responsável pela gestão do processo Bandeira Azul, 
arrecadou o 2.º lugar com a iniciativa “À descoberta dos tesouros de Esposende”, o 
que representou a atribuição de um forno solar à Esposende Ambiente.  

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 4 – Desfile “À descoberta dos tesouros de Esposende” 
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4. MARCOS DE SUSTENTABILIDADE EM 2013 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nos últimos anos, temos vindo a implementar diversas iniciativas de carácter 
social que culminaram, em 2013, com a certificação do Sistemas de Gestão da 
Segurança e Saúde no Trabalho e do Sistema de Responsabilidade Social, este 

último segundo a Norma SA 8000:2008. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Nota de imprensa enviada à população sobre o alargamento da certificação dos 
serviços da empresa 

 

Certificação pela norma SA 8000:2008 e OSHAS 18001:2007 

Manutenção do preço das tarifas de água e saneamento 

 
Voluntariado empresarial 

 
Manutenção do preço das tarifas de água e saneamento 
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O ano de 2013 ficou ainda marcado pelo esforço da empresa em manter a 
diminuição em 20% dos custos de ligação aos sistemas públicos de abastecimento 
de água e de saneamento. Destaca-se o facto dos regimes tarifários dos serviços de 

abastecimento de água, saneamento de águas residuais e, também, de gestão de 
resíduos, não terem sofrido actualização à taxa de inflação.  

Por fim, foi num claro esforço que visa a minimização dos encargos das famílias, 

empresas e instituições, que a Esposende Ambiente não incrementou os 
aumentos impostos pelo Governo para as tarifas aplicadas pelos sistemas 

multimunicipais (que, para a água, se reflectiu num aumento na ordem dos 4% e, 
no que concerne ao saneamento de águas residuais, de 5%), tendo os custos 
adicionais que estas medidas representaram, sido internalizados pela empresa.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Nota de imprensa enviada à população sobre a manutenção do preço das tarifas 
de água e saneamento 

 
O ano de 2013 caracterizou-se também como um ano de grande aposta em acções 

de voluntariado empresarial, com destaque para a participação em três acções 
distintas, desenvolvidas localmente em Junho, Julho e Outubro.  
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A primeira acção, intitulada “ Menos lixo, mais Esposende” teve lugar no Pinhal de 
Ofir e da Bonança, onde os colaboradores da empresa puderam colaborar na 
recolha de resíduos, de forma a assinalar simbolicamente o dia Mundial do 

Ambiente. Dado tratar-se de uma acção realizada ao fim-de-semana, a participação 
na mesma permitiu que os colaboradores participantes pudessem usufruir de uma 

hora de ausência de serviço justificada.  

A segunda acção teve lugar na Loja Social de Esposende e contou com a cooperação 
de colaboradores da Esposende Ambiente, que ao longo de um dia promoveram a 

triagem e a separação de roupa doada.  

Já em Outubro, a empresa participou na oitava edição do GIRO, a maior iniciativa 
de voluntariado corporativo do País, promovida pelo GRACE - Grupo de Reflexão e 
Apoio à Cidadania Empresarial.   

O GIRO é uma iniciativa de voluntariado corporativo com maior dimensão nacional 
que já contou, nas suas sete anteriores edições, com mais de 3.700 voluntários de 
empresas associadas do GRACE e 15 mil beneficiários em todo o País. No âmbito do 
GIRO são realizadas várias intervenções de um dia a nível nacional, tendo como 
objectivo trabalhar, por exemplo, a inclusão social, a defesa dos animais ou a 

recuperação de espaços naturais. A Esposende Ambiente participou enquanto 
entidade organizadora e voluntária, e em colaboração do Parque Natural Litoral 
Norte, recebeu 65 voluntários oriundos das empresas ANA Aeroportos, DHL, 
Grupo CH, Fundação EDP, NYSE Euronext, Pousadas de Portugal, Wipro e Eurest no 
areal e os espaços dunares de Ofir. Ao longo do dia, os voluntários recolheram 

perto de 200 kg de resíduos e detritos existentes no areal da praia de Ofir e no 
espaço florestal envolvente, e arrancaram plantas invasoras numa extensão de 
aproximadamente 9 hectares, ao longo da zona do estuário e da Restinga de 
Esposende.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 – Acções de voluntariado empresarial na Esposende Ambiente 
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Por fim, uma nota especial para a continuidade de duas tarifas muito especiais, 

nomeadamente a Tarifa Social e da Tarifa para Famílias Numerosas, que vão de 
encontro às necessidades das famílias com menores recursos financeiros e das 
famílias numerosas, permitindo que as mesmas possam beneficiar de desconto na 

factura dos serviços prestados pela empresa.  
 

Assim, 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. 
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CAPÍTULO II 

A SUSTENTABILIDADE 
NA ESPOSENDE 

AMBIENTE 
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Sinto-me privilegiada em pertencer à família Esposende Ambiente. Somos uma equipa que irradia
simpatia, boa disposição e muito profissionalismo. As chefias são magníficas e sempre atentas aos
problemas dos colaboradores. Espero que esta união entre mim e a empresa permaneça até eu ficar
muito velhinha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Novo, 31 anos 
Assistente Técnica 
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5. A NOSSA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE  
 
 

O desenvolvimento e a implementação de uma estratégia que visa essencialmente 

a melhoria contínua e a prestação de um serviço público de qualidade, tem 
norteado a nossa missão de prestar um serviço de elevada responsabilidade como 

que é o de fazer chegar a cada utilizador água de excelente qualidade, de recolher e 
promover o adequado tratamento das 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 envolvente. 

Assim, criamos a nossa Política de Sustentabilidade e mantemo-nos fiéis aos 

seguintes princípios: 

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

comprometer utilizações ulteriores que delas se possam fazer; 
� Promover a limpeza pública na área do Município de Esposende através 

da recolha adequada e encaminhamento dos resíduos produzidos 

privilegiando a sua valorização; 
� Gerir os espaços verdes do concelho e as infra-estruturas associadas 

potenciando a sua harmonização com o meio urbano; 
� Promover continuamente a satisfação das exigências de saúde pública; 
� Fomentar a sensibilização ambiental junto de toda a comunidade 

envolvente; 
� Cumprir a legislação aplicável e outros requisitos que a empresa 

subscreva, nas vertentes de qualidade, ambiente, segurança e 
responsabilidade social; 

� Prevenir qualquer forma de poluição que possa resultar das nossas 
actividades, produtos e serviços; 

� Procurar continuamente oportunidades para melhorar o nosso 

comportamento e assim promover a melhoria da satisfação dos nossos 
utilizadores e em geral dos munícipes de Esposende; 

� 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; 
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� 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 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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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.

Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços administrativos,

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

serviços prestados ao cliente, numa óptica empresarial, de valorização

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

de ordem económica.

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.

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.

Promover continuamente a formação e a valorização profissional dos colaboradores

da Esposende Ambiente, como estratégia de inequívoca importância para a

realização dos objectivos anteriores.

 

6. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Para o ano de 2013 foram definidas as principais orientações estratégicas para a 
empresa e que se traduziram nos seus Instrumentos de Gestão Previsional a seguir 
apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Objectivos estratégicos da empresa 

 

 

OBJECTIVO 2 

OBJECTIVO 3 

OBJECTIVO 4 

OBJECTIVO 5 

OBJECTIVO 1 
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Utilizadores

Inquérito de satisfação de 
utilizadores. 

Visitas técnicas. 

Flyers. 

Relatórios e editais. 

Câmara Municipal de 
Esposende 

Instrumentos de Gestão 
Previsional.

Relatório e Contas.

Relatórios de 
acompanhamento no 
âmbito do Contrato de 
Gestão.

Relatório de 
Sustentabilidade. 

Colaboradores

Acções de formação.

Reuniões de coordenação 
e chefias, reuniões 
gerais/sectoriais 

Consulta aos trabalhadores

Caixa de sugestões e 
representante dos 
colaboradores

Comunidade

Campanhas de 
sensibilização.

Página da Internet.

Linha verde e Linha Azul.

Newsletter.

Fornecedores

Avaliação de 
fornecedores.

Página da Internet.

PROTECÇÃO CIVIL, 
BOMBEIROS, AUTORIDADE 

SAÚDE, ONGS e ONGAS

Pareceres.

Página da Internet.

 

7. PARTES INTERESSADAS 
 
 
Temos vindo a implementar canais de comunicação específicos com todos os 
nossos parceiros - as nossas partes interessadas - de forma a promover o diálogo e 
o seu envolvimento, procurando desta forma ir ao encontro das suas expectativas e 

preocupações.  

Considerando-os como elementos fundamentais para o sucesso da nossa 
actividade, definimos os seguintes meios de comunicação com os nossos principais 

parceiros:  

 
Quadro 1 – Mecanismos de auscultação dos nossos parceiros 
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Entidade Reguladora

Plataforma de acesso à 
ERSAR .

Acções de fiscalização 
realizadas pela ERSAR. 

Juntas de Freguesia

Protocolos.

Contratos de gestão.

Página da Internet.

Média

Entrevistas

Respostas a questões 
específicas.

Notas de imprensa.

 

 

 

 

 

Com o desejo de manter sistematicamente um contacto actualizado e transparente 

com todos os nossos parceiros, destacamos uma vez mais o processo de consulta 
aos trabalhadores que realizamos em 2013, e que de acordo com o previsto no 

quadro legal vigente se realizou em dois momentos distintos (Julho e Dezembro). 

Tendo como objectivo a melhoria contínua do desempenho da empresa, esta 
consulta foi além do exigido no quadro legal aplicável, avaliando também o grau de 
satisfação dos colaboradores da Esposende Ambiente 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.  

Destaque ainda para a criação de novos meios de comunicação entre os 
colaboradores e a Administração, nomeadamente através da existência da figura 

do Representante dos Colaboradores para o Sistema da Responsabilidade Social e 
da colocação de caixas de sugestões em todos os edifícios da empresa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Caixa de sugestões da Esposende Ambiente 

 

CAIXA DE SUGESTÕES 

Aberta mensalmente pelo representante 
do Sistema de Gestão Empresarial e pelo 

Representante dos Colaboradores, a 
caixa de sugestões pode ser utilizada por 
todos os colaboradores não sendo 

necessária a sua identificação.  
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Volume de 
negócios: 

5.525.890,87€

EBIT: 109.733,91€

Impostos sobre 
rendimentos: 

7.813,49€

Resultados 
operacionais: 
109.733,91€

Cash Flow: 
1.206.001,25€

Investimento: 

549.962,80€
EBITDA: 

1.300.108,77€

Resultados antes de 
impostos: 

14.404,47€

Resultados 
financeiros: 
95.329,44€

 

8. PRINCIPAIS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
 

 8.1 DESEMPENHO ECONÓMICO (EC1, EC2) 

 
O desempenho operacional e financeiro alcançado ao longo de 2013 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 2013 o valor de €31.605.773,88 
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 
€23.996.420,99 proveniente dos resultados positivos de 2013, que foi na ordem 
dos €6.590,98. 

O equilíbrio financeiro que a Esposende Ambiente conseguiu ao longo de 2013, 

reflecte a rigorosa e sistemática análise mensal aos desvios apurados no controlo 
de gestão aos instrumentos de gestão previsional, e que permitiu que fossem 
tomadas medidas necessárias para retomar o equilíbrio económico e financeiro 
previsto. Em 2013 o equilíbrio financeiro da empresa foi assegurado e os 
resultados obtidos traduzem o esforço económico-financeiro desenvolvido para 

que os objectivos fossem alcançados, bem como o empenhamento no cumprimento 
das orientações estratégicas traçadas nos Instrumentos de Gestão Previsional2. 
Apresentam-se de seguida alguns indicadores de avaliação dos Resultados da 
Esposende Ambiente obtidos em 2013. 

 

 
Figura 10 – Indicadores de avaliação de desempenho económico da Esposende Ambiente  

 

                                                             
2 Para mais informações poderá consultar o Relatório e Contas 2013 disponível em 
www.esposendeambiente.pt 
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• 72 colaboradores  em regime de 
contrato de trabalho em funções 
pública. 

• 43 colaboradores  em regime de 
contrato individual de trabalho.

115 
colaboradores

 

8.2 DESEMPENHO SOCIAL  

 

O ano de 2013 caracterizou-se pela consolidação do Sistema de Responsabilidade 

Social, com a certificação da empresa pela Norma SA 8000:2008. Neste sentido, 
foram definidos 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 com os 10 princípios do Pacto Global das Nações 
Unidas. 

 

EMPREGO E RELAÇÕES ENTRE OS TRABALHADORES E A ADMINISTRAÇÃO 

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

 

Findo o ano exercício de 2013, integravam o quadro de pessoal Esposende 
Ambiente 115 colaboradores, dos quais 63% em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas e 37% em regime de contrato individual de trabalho. 
Actualmente, nenhum colaborador da empresa se encontra abrangido por um 

contrato colectivo de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Vínculo dos colaboradores da Esposende Ambiente 
 

A taxa de rotatividade dos colaboradores da empresa é extremamente baixa, 
cifrando-se nos 1,7%. Em 2013 saíram da empresa dois colaboradores, um por 
motivos de aposentação e que integrava o Departamento de Infra-Estruturas 

Hidráulicas e outro afecto ao Departamento de Resíduos e Espaços Verdes. 
Ressalva-se ainda o facto de em 2013 ter entrado um colaborador para o Gabinete 
de Sistemas e Informação e Comunicação.   
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Taxa de 

rotatividade em 

2012

7,2% Taxa de rotatividade em 2013 1,7%

Formação superior 
universitária

5 colaboradores com 
mestrado

27 colaboradores com 
licenciatura

Ensino secundário

14 colaboradores com o 
12º ano 

5 colaboradores com o 
11º ano

18 colaboradores com o 
9º ano

Ensino básico

14 colaboradores com o 
2º ciclo

32 colaboradores com o 
1º ciclo

 

 

 

 
Figura 12 – Taxa de rotatividade na Esposende Ambiente 
 

 

Dos 115 colaboradores que integram o quadro da empresa, 27% dos 
colaboradores têm formação superior universitária, 32% têm o ensino secundário 

e 12% concluíram o 2º ciclo do ensino básico, sendo que 28% apenas possui o 
1ºciclo do ensino básico. 

 
 

Quadro 2 – Nível de escolaridade nos quadros da Esposende Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Na Esposende Ambiente não existe nenhuma política formal sobre prazos 

mínimos de antecedência para notificação de mudanças operacionais, na medida 
em que as instalações não estão muito dispersas entre si do ponto de vista 
geográfico.  

Destaca-se ainda o facto de em 2013 não se ter registado nenhuma alteração neste 
âmbito. Porém, sempre que existe a necessidade de serem efectuadas mudanças 

operacionais, as mesmas são discutidas com os colaboradores, não havendo, por 
isso, mudanças forçadas.    
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Colaboradores do sexo masculino

Ano de 2011: 67 colaboradores  

Ano de 2012: 60 colaboradores  

Ano de 2013: 60 colaboradores  

Colaboradores do sexo feminino

Ano de 2011: 57 colaboradores   

Ano de 2012: 56 colaboradores   

Ano de 2013: 55 colaboradores  

115 
colaboradores

114 com 
nacionalidade 

portuguesa

1 com dupla 
nacionalidade

 
DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADE (LA13, LA14) 
 

A equipa de recursos humanos da Esposende Ambiente traduz o clima de 
igualdade que se vive na empresa, salientando-se que em 2013 continuaram a 

prevalecer os colaboradores do género masculino nas funções de caracter mais 
operacional (52%), facto contraposto pelo número de mulheres noutras funções de 
cariz mais administrativo.  
 

Quadro 3 – Distribuição dos colaboradores da Esposende Ambiente por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 115 colaboradores da empresa, 114 têm nacionalidade 
Portuguesa e um colaborador tem dupla nacionalidade (Portuguesa e 

Equatoriana). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Naturalidade dos colaboradores da Esposende Ambiente 
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A tabela salarial da Esposende Ambiente não faz qualquer distinção entre os 

salários dos colaboradores do sexo masculino ou feminino para a mesma categoria 
profissional. Para cada categoria profissional existem diferentes níveis e escalões 
salariais, independentes do género, e 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 disponíveis para consulta 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.  

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

qualquer alteração remuneratória está actualmente proibida, não obstante os 
procedimentos internos se manterem a vigorar para que, logo que possível, se 
possam retomar as políticas de progressão previstas na regulamentação interna. 

Porém, e não obstante as limitações impostas pela tutela, a Esposende Ambiente 
tem procurado, de forma criativa, implementar iniciativas que promovam o bem-
estar dos seus colaboradores e contribuir para a qualidade de vida dos mesmos.  

Neste sentido, destacamos as aulas semanais de Ginástica Laboral, disponível para 
todos os colaboradores interessados e que são realizadas a título gratuito no 
Centro de Educação Ambiental. 

Com mais de uma dezena de participantes, em 2013 foram realizadas cerca de 30 

aulas, distribuídas por diversas modalidades, nomeadamente por Ginástica 
Localizada, Zumba, Combat e Aeróbica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Colaboradores da Esposende Ambiente durante as aulas de ginástica 
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Reconhecimento 
das aptidões e 
conhecimentos

Avaliação 
estruturada e 
justa, atenta ao 
desempenho

Parâmetros de 
avaliação claros e 
mensuráveis

 
Por fim, uma nota para a elaboração de um novo Regulamento Interno de 
Assiduidade, que coincidiu com a instalação de um novo sistema electrónico de 
verificação e controlo da pontualidade e da assiduidade.  

Neste novo regulamento encontram-se preconizadas as regras e os princípios 
gerais em matéria de duração e horários de trabalho legalmente previstos. Este 
documento abrange, para além dos colaboradores em regime de cedência de 

interesse público e contrato de trabalho em funções públicas, todos os 
colaboradores com contrato de trabalho, a termo certo ou sem termo ao abrigo do 

código do trabalho, sem prejuízo de especificidades pontuais decorrentes do 
respectivo vínculo contratual. 

Procurou-se, com a criação deste documento, estabelecer o desejável equilíbrio 
entre o interesse público e as aspirações individuais dos trabalhadores, em prol da 

melhoria da qualidade dos serviços prestados, sem descurar, no entanto, a 
desejada conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

� Qualidade do trabalho - concretização da função e cumprimento dos 
objectivos 

� Quantidade de trabalho - cumprimento de prazos 
� Conhecimentos profissionais - aptidões e conhecimentos 

Parâmetros de avaliação 
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� 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 

� Elações humanas no trabalho - relações interpessoais 
� Espírito de equipa - integração e inter-ajuda na equipa de trabalho 
� Liderança - planear, controlar, orientar 

� Assiduidade e pontualidade 
� Disponibilidade 
� Polivalência - flexibilidade 

 

Figura 15 – Parâmetros de avaliação na Esposende Ambiente  

 

 

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO (LA10, LA11) 

O crescimento profissional dos nossos colaboradores é fundamental para que a 

Esposende Ambiente se possa destacar e progredir em competência e 
profissionalismo.  

Gostar do que se faz  é fundamental para que a produtividade profissional 

corresponda ao máximo de potencial de cada colaborador. Acreditamos que a 
formação contínua dos nossos recursos humanos, aliada à construção de um bom 
clima organizacional, contribuirá para a melhoria do bem-estar dos mesmos, 
traduzindo-se, naturalmente, no sucesso do seu desempenho das actividades 
profissionais. 

Neste sentido, a formação dos nossos colaboradores é uma área que merece muita 
atenção, uma vez 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 de 2013, o Departamento de Administração Geral 
implementou um procedimento de levantamento das necessidades de formação de 
todos os colaboradores da empresa. As necessidades identificadas deram origem a 

um Programa de Formação, transversal a todos os colaboradores, e que serviu de 
orientação estratégica para a realização de Propostas de Acção de Formação, 
Interna e Externa.  



[Escreva texto] 

 

Página 41 de 76 

 

 

Importa referir que a existência deste Programa de Formação não inviabiliza o 
acesso dos colaboradores a acções de formação não previstas. De facto, verifica-se 
que uma parte da formação da empresa resulta da proposta dos próprios 

colaboradores, ou superiores hierárquicos, motivadas pela necessidade de serem 
colmatadas novas necessidades, ou de existirem no mercado novos recursos de 

formação.   

Durante o ano de 2013, os colaboradores da empresa tiveram acesso a 1182 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 

não como um custo ou encargo.  

Porém, e apesar dos constrangimentos financeiros sentidos, realça-se o esforço da 
empresa em disponibilizar os necessários recursos para que os colaboradores 
pudessem participar em acções de formação, registando-se com agrado um 
aumento de 25% no número de horas de formação realizadas em 2013.  

 

 

 

 

 

Figura 16 – Variação do número de acções de formação  

 

São várias as áreas onde a empresa continua a investir na formação, mas 

destacam-se em 2013 as acções muito directamente ligadas aos temas associados 
aos dois referenciais pelos quais a empresa viu reconhecido recentemente o seu 
trabalho: a Responsabilidade Social e a Saúde e Segurança no Trabalho.  

Além das 33 acções de formação/sensibilização para a saúde e segurança no 
trabalho, refere-se ainda, a título de exemplo, a formação realizada em parceria 
com o GRACE e especialmente dedicada à temática da responsabilidade social 

empresarial. Neste encontro, os colaboradores foram desafiados a atribuir uma 
palavra que definisse a empresa onde trabalham.  

 

 

 

Acções de 
formação 
internas

Acções de 
formação 
externas

+25% Total +25%+26%

Nota: Dados obtidos entre 2012 e 2013 
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Muito boa
6%

Boa
80%

Razoável
7%

Péssima
7%

Avaliação qualitativa da empresa

Percepção 
da empresa 

na sua 
dimensão 

laboral
75%

Percepção 
da empresa 

na sua 
dimensão 

humana/in
terpessoal

25%

Dimensões da empresa valorizadas pelos 
colaboradores

 

Das respostas elencadas, verifica-se que cerca de 86% dos nossos colaboradores 
considera a empresa como Boa e Muito Boa e que 75% dos inquiridos têm uma 
percepção da empresa associada à dimensão humana e interpessoal, contrapondo 

com os restantes 25% que lhe atribuem uma dimensão laboral.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Resultados da percepção que os colaboradores têm da Esposende Ambiente 

 

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

A Segurança e Saúde no Trabalho sempre foram consideradas áreas sensíveis pela 
Esposende Ambiente. Até ao momento, não houve necessidade de celebração de 

qualquer acordo formal com os sindicatos, e com a implementação da OHSAS 
18001:2007/NP 4397:2008 a empresa demonstra que trata com grande 

profundidade as questões relativas à segurança e saúde no trabalho. 

O ano de 2013 caracterizou-se pela introdução de novas medidas de minimização 
da exposição aos riscos, destacando-se aqui o trabalho desenvolvido com vista à 
minimização dos riscos associados à exposição aos agentes biológicos, produtos 

químicos e à presença de gases perigosos nos locais de trabalho. Foram 
disponibilizados aos colaboradores todos os Equipamentos de Protecção 

Individual (EPI) indispensáveis para o desempenho seguro da sua actividade, tais 
como luvas, máscaras, óculos de protecção, roupa de trabalho e fatos integrais e 

passaram a estar disponíveis desinfectantes e anti-sépticos para as mãos em todas 
as casas-de-banho dos vários edifícios e nas viaturas da empresa. 

A promoção de normas de higiene na empresa passou também pela 
disponibilização de um novo serviço na empresa: a lavagem do fardamento dos 

nossos colaboradores. Foi instalada uma lavandaria no armazém da Esposende 
Ambiente e implementado um sistema de entregas e recolhas de fardamento, que 

permite a lavagem e secagem semanal de 56 conjuntos de roupas de trabalho.  
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• 7 acidentes de trabalho (igual a 2012)
• - 14% no número de dias úteis perdidos por acidentes

de trabalho
• - 14% no número de acidentes
• -91% no número de horas perdidas
• Nota: valores obtidos entre 2012 e 2013

Sinistralidade

60 horas de consultas médicas

76 exames de aptidão médica   
(2 em 2 anos)

11 exames médicos 
ocasionais/acompanhamento

8 exames de aptidão médica (> 
50 anos)

 

A Esposende Ambiente manteve um Contrato de Prestação de Serviços de 

Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho com uma empresa acreditada do mercado, 
tendo sido realizados, por especialistas de medicina no trabalho, exames médicos 

aos colaboradores que integraram a empresa no decurso do ano de 2013, bem 
como a reavaliação da aptidão física e psíquica dos restantes colaboradores para o 
exercício das respectivas funções. Destacam-se ainda as duas campanhas de 

audiometrias realizadas aos nossos colaboradores cujas tarefas possam estar 
associadas à utilização de equipamentos que emitem ruído acima dos níveis 

admissíveis. 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Serviços de medicina no trabalho prestados 

 
Em 2013 foram registados sete acidentes de trabalho, tendo a gravidade dos 
mesmos diminuído significativamente em relação ao ano transacto, o que se 

traduziu numa redução do número de horas perdidas ao longo do ano.   

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Sinistralidade na Esposende Ambiente  
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8.3 DESEMPENHO RELATIVO AOS DIREITOS HUMANOS 

 

Subscrevemos voluntariamente os 10 Princípios do Pacto Global das Nações 
Unidas e reprovamos qualquer forma de abuso que ponha em causa o 
cumprimento e o respeito pelos direitos humanos.  

 
TRABALHO INFANTIL (HR6) 

 

Consideramos o trabalho infantil como uma prática totalmente reprovável e 
inadmissível e não procederemos, 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 na empresa, 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. Nestas 

situações, 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.   

Relativamente aos trabalhadores jovens que ainda não tenham concluído a sua 
formação escolar, os mesmos merecem da Esposende Ambiente e dos nossos 
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 
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 Esposende 
Ambiente.  
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Zero situações de 
trabalho infantil 
detectado em 
fornecedores 

directos

Zero situações de 
trabalho infantil 
detectado em 
fornecedores 

subcontratados

Zero
colaboradores 
com idade> 16 

anos e <18 anos 

Nota: Valores relativos ao ano de 2013 

 

O acompanhamento dos indicadores estabelecidos formalmente para esta área, 
permite-nos monitorizar em tempo real a conformidade e o cumprimento destes 
princípios e actuar na resolução de eventuais não conformidades que possam 

surgir. De registar que em 2013 não foi detectado qualquer situação de trabalho 
infantil na empresa.  

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Resultado dos indicadores associados ao trabalho infantil e trabalho jovem 

 

TRABALHO FORÇADO (HR7) 

Relativamente ao trabalho forçado, a Esposende Ambiente reprova qualquer tipo 
ou forma de trabalho forçado e caso seja detectada a sua existência será 
providenciado o suporte adequado, interno ou externo, aos trabalhadores 

afectados.  

A empresa 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 exigimos que as empresas assumam o compromisso de condenarem o 
trabalho forçado, formalizado com o preenchimento Declaração de Compromisso 
de Fornecedor. Porém, se eventualmente for registada alguma situação de trabalho 
forçado, desencadearemos os mecanismos necessários para repor a normalidade, 
denunciando os abusos à Autoridade das Condições de Trabalho e associações 
locais de protecção.   
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Zero situações de trabalho 
forçado detectado em 
fornecedores directos

Zero situações de trabalho 
forçado detectado em 

fornecedores 
subcontratados

Nota: Valores relativos ao ano de 2013 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 – Resultado dos indicadores associados ao 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. 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. 
Em 2013 registaram-se na empresa 38 colaboradores sindicalizados e 1 dirigente 
sindical.  

 

NÃO DISCRIMINAÇÃO (HR4) 

Não toleramos qualquer situação de discriminação, nomeadamente quanto à raça, 
classe social, nacionalidade, religião, género, orientação sexual, afiliação política, 
idade, entre outras. Assim, assumimos o compromisso de não adoptar quaisquer 
práticas que perturbem o direito de não discriminação de todos os nossos 
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. 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 promovemos o respeito 

pela integridade física e moral dos nossos colaboradores 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.  
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Sendo detectada uma violação de deveres por parte de um trabalhador ou 
estagiário, a empresa obriga-se a respeitar o princípio do contraditório, garantindo 
ao trabalhador suspeito de infracção o direito de alegar tudo quanto entenda para 

sua defesa. 

A denúncia de qualquer situação de discriminação exercida junto dos nossos 
colaboradores pode ser concretizada através da utilização das caixas de sugestões 

que existem na empresa, e da figura do Representante dos Colaboradores para o 
Sistema de Responsabilidade Social, sendo que tais denúncias são encaminhadas 

directamente para a Administração e tratadas de acordo com o estabelecido nos 
regulamentos internos existentes.   

 
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 prevêem a internalização de 

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

O nosso Código de Ética é entregue a todos os nossos fornecedores e 

subcontratados da empresa, à qual se encontra associada uma Declaração de 
Compromisso de Fornecedor, que todos os fornecedores devem remeter 
devidamente assinada e carimbada à Esposende Ambiente nos prazos 
estabelecidos, tendo em 2013 sido recebidas 76 Declarações devidamente 
assinadas e sido realizada uma auditoria a fornecedores no âmbito da SA 8000.  

Em 2013, e de acordo com os procedimentos estabelecidos no Sistema de Gestão 
Empresarial, foram avaliados 195 fornecimentos/prestações de serviço.   
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8.4 DESEMPENHO RELATIVO À SOCIEDADE (SO1, SO3, SO4, SO5, SO7, SO8) 

Celebramos em 2013 nove anos de intenso trabalho a servir a população de 

Esposende, num esforço diário para melhorar o nosso desempenho e as estratégias 
de gestão de todas as infra-estruturas sob nossa administração, garantindo 
simultaneamente a sustentabilidade económico-financeira da empresa, numa 
constante agilização, evolução e aperfeiçoamento da nossa capacidade de resposta 
às necessidades detectadas, tendo como preocupação constante a salvaguarda dos 

direitos das gerações futuras e dos interesses ambientais e sociais locais. 

O sucesso do nosso projecto depende, em muito, do envolvimento e participação 
da comunidade local, e o investimento em acções que tragam benefícios para a 

comunidade é encarado como fundamental para se criem as bases necessárias para 
uma relação de confiança entre todos.  

E porque uma relação de confiança apenas se consegue quando assente em valores 
e princípios claros e transparentes, mantemos implementado o nosso Código de 
Ética, revisto em 2013, disponível nas páginas da internet/intranet da empresa e 
entregue a todos os colaboradores e fornecedores/prestadores de serviço.  

É no Código de Ética que declaramos os valores e princípios que regem a nossa 

actividade, e pretendemos que o mesmo contribua para a consolidação e reforço 
das relações de confiança com todas as partes interessadas, designadamente 
utilizadores, 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 empresa 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.  

Este plano foi enviado ao Conselho de Prevenção da Corrupção e a Esposende 
Ambiente encontra-se obrigada, anualmente, a fazer provas da sua actualização e 
do seu cumprimento.  

Por fim, e no que respeito diz à concorrência desleal, a nossa posição em relação ao 

mercado é muito especial, na medida em que a nossa 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 2013 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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8.5 DESEMPENHO RELATIVO À RESPONSABILIDADE PELO 
PRODUTO 

 
A qualidade dos serviços que prestamos 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 empresa implementa anualmente um Programa de Controlo da 
Qualidade da Água, devidamente aprovado pela entidade reguladora. 

No âmbito do Plano de Monitorização da Qualidade da Água implementado em 
2013, foram recolhidas 104 amostras de água, em 90 diferentes pontos de 
amostragem que se traduziu na realização de 1040 análises. 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.  

Destaque ainda para o documento Visita Segura, elaborado empresa com 
informação que permite a todos os visitantes do Centro de Educação Ambiental 
realizarem visitas em segurança.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Folheto “Visita Segura” 
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8.6 DESEMPENHO AMBIENTAL 

Temos uma elevada responsabilidade no que diz respeito à gestão ambiental 
municipal, à qual se encontra associada a oportunidade de marcar a diferença, com 

um modelo de gestão que promova a sustentabilidade dos nossos recursos 
naturais. Uma adequada gestão da água, da energia, dos resíduos e dos materiais é 
fundamental para que possamos, ano após ano, continuar a percorrer um caminho 
que promova a redução da nossa pegada ambiental.  
 

Certificados pela ISO 14001 desde 2005, o ano 2013 obrigou a alguns 
investimentos inicialmente não previstos, por força de alterações legais e de 

disposições normativas, nomeadamente as intervenções efectuadas no Armazém 
que permitiram a renovação do Alvará de Licença para a Realização de Operações 
de Gestão de Resíduos.  

 
A gestão ambiental das empreitadas da empresa realiza-se a três níveis: na 

realização de Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (PPG) a incluir nos cadernos de encargos das empreitadas; no 

acompanhamento ambiental e no apoio e cedência de informação ambiental aos 
empreiteiros, durante a execução dos trabalhos; e na avaliação do cumprimento do 
respectivo PPG, na fase de recepção da obra. 

 
Por fim, uma nota para a estreita colaboração que a Esposende Ambiente tem 

vindo a manter com a autarquia, no acompanhamento do seu Sistema Integrado de 
Gestão da Qualidade e Ambiente, particularmente, na área ambiental.  
 

 
 

MATERIAIS (EN1, EN2) 

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

que verificamos que, em 2013, o seu consumo voltou a descer.  

O aumento de número de utilizadores 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 contratualização pública.  
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Variação no 
consumo de papel 

-12 % Fracção de papel reciclado 
consumido

97%

 
 
 

 
 

 

Figura 23 – Consumo de materiais na Esposende Ambiente 

 
 
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 

Em 2013, a Esposende Ambiente teve um consumo total de energia (eléctrica, 

gasolina, gasóleo e mistura) de 82,782 TEP, o que representa uma redução de 11% 
em relação a 2012.   

No que concerne ao consumo de energia eléctrica, permaneceram activos em 2013 
cinco contratos de energia eléctrica, quatro dos quais de Baixa Tensão Normal e 
um de Baixa Tensão Especial. No cômputo geral, verificou-se uma redução de 14% 
no valor consumido face ao ano de 2012. Apraz ressalvar a redução notória no 
consumo de energia eléctrica registada no CEA. Tais resultados prendem-se com 

alterações significativas implementadas ao nível dos períodos em que os 
equipamentos da Exposição Interactiva permanente passaram a estar ligados. Por 

outro lado, refere-se ainda um ligeiro aumento no edifício sede e um aumento mais 
expressivo no parque de compostagem, muito por força da maior utilização que 
este último espaço registou em 2013.  

Assim, e no cômputo geral, refere-se que em 2013 as actividades da Esposende 
Ambiente representaram um consumo de energia eléctrica de 25 TEP, o que 

correspondeu à emissão de 44 ton CO2 para a atmosfera. 

 

Nota: Dados obtidos entre 2012 e 2013 
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Figura 24 – Consumo energia eléctrica na Esposende Ambiente 
 

Relativamente ao consumo de combustíveis, continua a ser a frota de veículos 

automóveis e de equipamentos electromecânicos a principal responsável pelo 
consumo de energia nas actividades da empresa.  

Por isso, e pese embora se tenha registado uma diminuição de 10% no consumo de 
combustíveis em 2013, continua a considerar-se pertinente a reavaliação da frota, 
considerando soluções já existentes no mercado e que promovem a mobilidade 
sustentável da empresa.  

A sensibilização para as questões associadas à gestão sustentada de energia, 
continua a ser uma área de aposta, onde o envolvimento da comunidade é 
fundamental para que os resultados esperados se possam alcançar. Além das 

inúmeras acções realizadas no Centro de Educação Ambiental, e integradas o seu 
Plano de Actividades, destacamos este ano o projecto ENGAGE, do Energy Cities. De 
facto, em 2013 o município de Esposende, por via da Esposende Ambiente, 
concretizou a sua adesão a este projecto, que culminou com a realização de uma 
exposição, onde se encontraram patentes cerca de 60 compromissos energéticos 

assumidos, na sua maioria por comerciantes locais. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 25 – Exposição “Esposende tem Boa Energia” 

 

 
 
 
 

-14% no consumo 
energia eléctrica 25 TEP 44 ton CO2
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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 Esposende3 e pela 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 registados. Em 2013, e fruto da 
redução registada no consumo de energia eléctrica, verificou-se uma diminuição 
de 11% nas emissões gasosas resultante da actividade da empresa.  

 
RESÍDUOS (EN22) 

A quantificação dos resíduos produzidos na empresa em 2013 resulta de uma 
fracção estimada, mormente em relação aos resíduos de construção e demolição 
(RCD). Destaca-se o facto de em 2013 ter sido instalado um equipamento de 
pesagem no armazém da empresa, o que permitirá a curto prazo reduzir a fracção 

de resíduos sujeita a estimativa.  

Em 2013, a produção total de resíduos resultante das nossas actividades foi similar 
ao ano anterior, sendo que 100% dos resíduos produzidos foram encaminhados 

para operador final licenciado. Das cerca de 572 toneladas de resíduos produzidos 
em 2013, 51% corresponderam à fracção valorizável de resíduos urbanos.  

Continuamos responsáveis pela realização de tarefas de varredura manual e 
mecânica nas áreas urbanas, pela recolha de resíduos volumosos, pela limpeza de 

depósitos clandestinos de resíduos e pela limpeza e desobstrução de linhas de 
água, trabalhos realizados um pouco por todas as freguesias do concelho.  

Registamos em 2013, e no âmbito das actividades de limpeza pública, que foram 
recolhidos cerca de 771 toneladas de resíduos indiferenciados, devidamente 
encaminhados para o aterro sanitário da RESULIMA, o que traduz uma redução de 

cerca de 1% face à quantidade de resíduos enviados para aterro em 2012. 

Relativamente à recolha de resíduos urbanos, verifica-se que em 2013 o valor 
médio mensal recolhido foi de aproximadamente 1.467 toneladas.  

 

 

                                                             
3
 Para informação mais detalhada consulte o nosso site em: 

http://www.esposendeambiente.pt/portal/Home/pacto-autarcas 
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Num total de 17.602 toneladas de resíduos recolhidos ao longo do ano, o mês de 
Agosto correspondeu ao mês de maior produção, fruto do aumento de população 
que se faz sentir durante o período balnear, e no sentido oposto, o mês de 

Fevereiro foi o mês que apresentou menos produção de resíduos.  

Porém, na globalidade do ano regista-se que os valores acumulados foram 
ligeiramente inferiores ao ano anterior, cifrando-se numa redução de cerca de 148 

toneladas, correspondentes a uma diminuição de aproximadamente 1 % face a 
2012. 

Também na recolha selectiva de resíduos depositados nos ecopontos houve uma 

redução global de cerca de 3%, face ao ano anterior, tendência esta praticamente 
constante desde o início do ano.  

 

 

 

 

 

Figura 26 – Resultados da recolha selectiva em 2013 

 

À semelhança do que acontece com os resíduos indiferenciados e com a recolha 
selectiva de orgânicos, a diminuição registada estará muito provavelmente 

relacionada com as dificuldades financeiras que as famílias atravessam, o que se 
traduz numa redução na produção de resíduos devido essencialmente à 
diminuição do consumo e à crise no sector do comércio e restauração. 

 

ÁGUA (EN8, EN9) 

A maior fracção de água consumida na Esposende Ambiente continua a estar 
associada aos espaços verdes, quer ao nível dos jardins públicos, quer ao nível da 

gestão do Horto Municipal.  

No ano de 2013 o consumo total de água na empresa, que inclui água da rede 
pública, bebedouros e captações próprias, foi 111% superior ao registado em 
2012, em muito devido às regas dos espaços verdes no Horto Municipal. 

 

 

786 toneladas de 
vidro

209 toneladas de 
embalagens de 
plástico e metal  

266 toneladas de 
papel/cartão 

Nota: Dados de 2013 
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Parque de 
compostagem:

0,23%

Sede:

2,3%

Armazém:

2,6%

Horto 
Municipal/CEA:

53,7%

Jardins:

32,8%

Captação:

8,3%

 

Em 2013, o consumo específico por colaborador no edifício sede diminuiu 
ligeiramente, cerca de 2%, ao contrário do registado no armazém, cujo consumo 
específico por colaborador aumentou aproximadamente 10%.   

O Horto Municipal e espaços exteriores do CEA caracterizam-se como sendo os 
locais com maior consumo, devido às necessidades de regas inerentes aos espaços 
verdes aí existentes, destacando-se os meses de Agosto e Setembro aqueles que 

registram consumos mais elevados. As actividades de rega na gestão de espaços 
verdes estão associadas a alguma imprevisibilidade, uma vez que dependem 

fortemente das condições climatéricas existentes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Consumo de água por instalação 

 

Durante o ano de 2013, importamos 2.301.938 m3 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. 

O volume de águas residuais produzidas e tratadas em 2013 no concelho de 
Esposende foi de 2.405.236m3. Em 2013, verificou-se um acréscimo no volume de 
águas residuais tratado de cerca de 32%, relativamente a 2012. Estas variações 
devem-se, essencialmente, às infiltrações e afluências indevidas de águas pluviais 

na rede de saneamento, aquando da ocorrência de precipitação, pese embora o 
número de utilizadores da rede de saneamento tenha aumentado. 

 



[Escreva texto] 

 

Página 56 de 76 

 

 

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

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

Para tal prossegue-se com o trabalho de reabilitação/reparação e caixas de visita, 

monitorização e caudais, verificação de ligações inadequadas de águas pluviais ao 
sistema de drenagem e águas residuais e, mais recentemente, a perspectiva de 

aquisição e um equipamento visando verificar estas ocorrências abordadas em 
último lugar por via do uso de fumos. 

Considerando a água enquanto matéria-prima, o ano de 2013 ficou marcado pela 
existência de 31% de água não facturada, pese embora a implementação das 

medidas tradicionais de boa gestão operacional da rede, tais como a intervenção 
imediata no caso de roturas, a substituição de válvulas de seccionamento, a 
remodelação da rede de água e a concretização do plano de substituição de DMM. 
O indicador apurado de água não facturada (%), é apresentado como indicador da 
qualidade de serviço, que se destina a avaliar o nível de sustentabilidade da 
entidade gestora em termos económico-financeiros, no que respeita às perdas 
económicas correspondentes à água que não chega a ser vendida aos utilizadores.  

O projecto de redução de perdas de água manteve-se como objectivo de suma 
importância para a empresa, tendo-se concretizado, em 2013, e continuando em 
curso, todo um vasto conjunto de acções. Refira-se, a título exemplificativo, o 

recurso à instalação de zonas de medição e controlo, a preparação de uma 
auditoria ao processo “leituras” e a organização de uma auditoria ao processo de 
facturação. Também, reitere-se, o incansável e eficiente trabalho do Serviço de 
Prevenção Domiciliária, que registou cerca de 300 ocorrências ao longo do ano, das 
quais perto de 200 associadas ao sistema de abastecimento de água. 

Em 2012 verificou-se uma diminuição do volume de água facturada, diminuição 

essa que se manteve no ano de 2013, originando todo um conjunto de 
procedimentos que visaram a identificação das razões desta variação e, em 
consequência, a execução já de um vasto conjunto de acções no terreno. Refere-se 
que foram facturados 1.567.502m3 de água em 2013.  

Destaque ainda para o facto de 8,3% da água consumida ter origem em fontes 

próprias, na captação do Bouro, e ter sido usada para lavagens, rega de espaços 
verdes e limpeza pública.  

Por fim, é de salientar que mantemos implementada a medida de eliminação 
completa do consumo de água engarrafada na empresa, com a substituição dos 

bebedouros existentes por outros que disponibilizam água da rede pública.  
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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 
sua faixa litoral, o Parque Natural do Litoral Norte.  

O Parque Natural do Litoral Norte, que se estende ao longo de cerca 18 Km, entre a 
foz do rio Neiva e a zona da Apúlia, integra parcialmente as freguesias de Apúlia, 

Antas, Belinho, Esposende, Fão, São Bartolomeu do Mar e Marinhas, incluindo 
ainda a área marinha adjacente, num total de 8 887 hectares. 

Conscientes da importância da riqueza natural local, continuamos a promover um 
vasto programa de sensibilização ambiental para a preservação da biodiversidade, 
nomeadamente através de exposições, palestras e oficinas, na sua grande maioria 

realizadas no Centro de Educação Ambiental, envolvendo a comunidade em geral e 
de forma mais persistente a comunidade educativa. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4
 Para informação mais detalhada consulte o nosso site:  http://www.esposendeambiente.pt 
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Capítulo III 

OS SISTEMAS DE GESTÃO 
DA ESPOSENDE 

AMBIENTE 
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Trabalhar na Esposende Ambiente é muito gratificante.  
Como leitor dos consumos de água, é fundamental estabelecer uma relação de confiança 
com os consumidores.  
Os meus colegas de trabalho são todos, sem excepção, bons profissionais, e de uma 
simpatia extrema…”rostos de uma equipa única”! 

Marco Morais, 39 anos 
Assistente operacional  

(leitor – cobrador de água) 
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9. GESTÃO 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.  

 

 

Figura 28 – Gestão de riscos e oportunidades 

 

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 prevêem 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
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10. GESTÃO EMPRESARIAL 

 
As empresas que tenham implementado Sistemas de Gestão têm, nesse contexto, 
uma grande vantagem pois, por via da implementação dos requisitos preconizados 

pelas normas de referência, torna-se possível um conhecimento consolidado das 
suas actividades e da sua interacção com as partes interessadas. Este 
conhecimento permite-lhes mais facilmente, e de forma fundamentada, delinear 

estratégias e estimar resultados, traçar objectivos e definir metas, avaliar as 
necessidades de recursos financeiros, humanos e materiais, constituindo-se, assim, 

uma ferramenta por excelência no apoio à decisão. 

Esta era já a perspectiva da Administração da Esposende Ambiente aquando do 
início da actividade da empresa, em Janeiro de 2005, e, por essa razão, foi desde 

logo iniciado um processo gradual de implementação de um Sistema de Gestão 
Integrado, com base em referenciais reconhecidos internacionalmente. Tendo por 
base uma Política que foi sendo progressivamente mais ambiciosa e abrangente, o 
Sistema de Gestão Empresarial da Esposende Ambiente foi evoluindo ao longo 
dos seus quase 9 anos de existência, adaptando-se às sucessivas alterações de 

circunstância a que a empresa foi sendo sujeita. 

Assim, logo no início de 2005, e porque é o Ambiente o seu core business, a 
Esposende Ambiente iniciou a implementação de um Sistema de Gestão 

Ambiental segundo a NP EN ISO 14001, que foi certificado em Setembro desse 
mesmo ano. Neste âmbito, a empresa implementou procedimentos para analisar 
periodicamente as entradas e saídas associadas às suas actividades e controlar os 

aspectos ambientais e respectivos impactes a elas associados, identificar a 
legislação aplicável, bem assim como para gerir o modo como as práticas da 
organização podem contribuir para o controlo da poluição e respeito pelo 
Ambiente.  

A opção por esta norma como a primeira a implementar prendeu-se com o facto da 

nossa actividade estar relacionada com a área ambiental, o que, por inerência, 
garantia vantagens numa perspectiva de gestão da qualidade. Esta última foi 
formalmente integrada no Sistema de Gestão com a certificação segundo a NP EN 

ISO 9001 obtida pela Esposende Ambiente em Outubro de 2007. A 
implementação desta norma motivou uma análise e avaliação mais profundas das 
actividades da empresa, permitindo introduzir alguns ajustes e redefinir práticas, 
eliminando actividades sem valor acrescentado e documentos desnecessários, 
sempre numa perspectiva de prestar serviços de excelência aos seus utilizadores e 

utentes. 
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Com as sucessivas integrações de novas competências no âmbito da empresa, 
também o processo de certificação foi sendo estendido e adaptado às novas 
actividades, quer no âmbito ambiental, quer da qualidade. 

Paralelamente a este crescente compromisso de prestar um serviço de elevada 
qualidade e em pleno respeito pelo Ambiente, a valorização e a motivação dos 
colaboradores sempre foi uma premissa da empresa. Nesse contexto, com o início 

da nossa actividade, além da crescente aposta na formação dos seus recursos 
humanos, foram implementados os serviços externos de Segurança e Saúde no 

Trabalho, por forma a garantir as melhores condições laborais, a minimização dos 
riscos associados às actividades da empresa e a manutenção da saúde dos 
colaboradores. Estas actividades foram, aliás, as precursoras da implementação da 

norma OHSAS 18001, particularmente vocacionada para as pessoas e para as 
condições em que prestam serviços para a empresa, e que foi formalmente 

integrada no Sistema de Gestão Empresarial já existente, em 2013. 

Assim, destacamos com agrado o facto de o ano de 2013 ter ficado marcado pela 
certificação e consolidação dos Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho e da Responsabilidade Social e ainda pela renovação da certificação dos 
Sistemas de Gestão da Qualidade e Ambiente. 
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11. GESTÃO DE UTILIZADORES 
 

A satisfação dos nossos utilizadores e a melhoria sistemática dos serviços que 

prestamos é fundamental, pois a prestação de um serviço público de qualidade 
junto dos nossos utilizadores é a principal razão da existência da Esposende 

Ambiente.   

Findo o ano de 2013 assinalamos a existência de 18.866 utilizadores do sistema de 
abastecimento de água, o que representa um aumento de cerca de 1% face a 2012, 

valor considerado positivo face à conjuntura económica que o país atravessa. No 
que concerne aos utilizadores do sistema de abastecimento de água e saneamento 
de águas residuais, contabilizamos 13.559 utilizadores, distribuídos por todas as 

freguesias do concelho, o que representa um aumento de 2%, destacando-se, como 
seria espectável, um maior crescimento nas freguesias que viram alargada a 
cobertura da rede de sistemas recentemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Sistema de drenagem de águas residuais (esquerda) e sistema de abastecimento 

de água (direita) 
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Apesar dos aumentos registados na taxa de adesão ao sistema público de 
drenagem de águas residuais, continuamos a considerar que os valores ainda se 
encontram aquém daquelas que são as nossas expectativas, bem assim como dos 

valores que permitam a efectiva rentabilização económico-financeira dos 
investimentos realizados. Nesse sentido, mantivemos uma forte aposta na 

implementação de medidas que visam a angariação de novos utilizadores, 
designadamente através da promoção e da coordenação de acções de 
sensibilização junto da população.  

Com uma aposta clara na ampliação das redes, continuamos a executar trabalhos 
para a própria empresa, onde, através da utilização de recursos próprios, temos 
conseguido construir e renovar a rede de drenagem de águas pluviais. O assumir 

de responsabilidades neste contexto de gestão da rede pluvial tem-se traduzido 
num vasto trabalho de projecto, e também operacional, que se tem demonstrado 

muito gratificante, se bem que, de facto, em simultâneo muito exigente. Destaca-se 
a intempérie que assolou o concelho a 22 de Outubro, e cujos danos foram muito 
significativos por todo o território, importa salientar o papel relevante da 
Esposende Ambiente no levantamento das ocorrências e na elaboração de 
subsequente relatório, visando a sua entrega ao Governo central para devidos 

efeitos de ressarcimento.  

A limpeza urbana, com a lavagem e varredura manual e mecânica das ruas e 
sarjetas, recolha dos resíduos das papeleiras e controlo do crescimento das ervas 

infestantes nos arruamentos, constitui-se como um dos serviços que continuamos 
a melhorar, para melhor servirmos a comunidade. Por outro lado, os nossos 
utilizadores podem ainda usufruir de um serviço de recolha de resíduos volumosos 

e de resíduos verdes, estando para isso disponível a nossa Linha Verde com o 
número 800 205 638.  

 

 

 

 

 

Figura 30 – Circuito de varredura manual em Esposende 
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Figura 31 – Circuito de varredura manual em Fão (esquerda) e em Marinhas (direita) 

 

Também a fiscalização ambiental nos tem permitido resolver, controlar e 

acompanhar todas as situações de insalubridade, de poluição na rede hídrica 
municipal, e de inadequadas ligações aos sistemas públicos de abastecimento e 

saneamento, minimizando assim todos os efeitos negativos que possam advir da 
sua existência.   

Consideramos que a promoção da sustentabilidade ambiental é fundamental e 
nesse sentido temos consolidado um vasto programa de acções de educação para a 
sustentabilidade, muito por via do nosso Centro de Educação Ambiental.  

 

 

 

 

Figura 32 – Centro de Educação Ambiental 
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Uma relação personalizada com os nossos utilizadores, 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.   

No que concerne à avaliação do grau de satisfação dos nossos utilizadores, 

ferramenta de auscultação fundamental para recolher a opinião, percepção e 
sugestões de melhoria dos munícipes relativamente aos serviços que prestamos, 
foi decidido em 2013 não aplicar a mesma metodologia que tem vindo a ser usada. 

Assim, foi determinado o não envio de inquéritos, orientando-se este ano para uma 
análise profunda do já longo histórico de ocorrências registadas na base de dados 

da EAmb, com a análise dos assuntos que geram mais pedidos de intervenção por 
parte dos utilizadores.  
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12.  GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Consideramos que a gestão da informação é fundamental para que possamos 
garantir uma adequada gestão dos serviços que prestamos. Nesse sentido, 
continuamos a apostar na implementação de novas aplicações informáticas, em 
ambiente web e com aplicação de open source, desenvolvidas internamente, a 
custos muito reduzidos, e desenvolvidas à medida das nossas actividades.  

Pretendemos que a resposta aos pedidos formulados pelos nossos utilizadores seja 
expedita e consideramos que as ferramentas que desenvolvemos internamente 
têm facilitado o rastreio de documentos e respectivos pareceres internos. Por 

outro lado, têm-nos permitido ainda a optimização da gestão interna dos processos 
de licenciamento, das reclamações de utilizadores, de avaliação de fornecimentos e 

de fornecedores, da tramitação de documentos e das ordens de serviço.  

Estas aplicações permitem ainda a obtenção, em tempo real, de indicadores de 
desempenho, o que contribui para uma melhor e eficiente gestão estratégica das 

várias actividades da empresa. 

Destacamos em 2013 o desenvolvimento de suportes informáticos associados à 
gestão dos materiais, dos recursos humanos, da energia, das inscrições no Centro 
de Educação Ambiental, dos códigos de barras no armazém, das visitas externas, e 

ainda a actualização do suporte informático associado aos espaços verdes e a 
passagem do portal intranet para uma versão mais recente (Joamla). 

Ainda neste âmbito, salientamos também a continuidade no carregamento da 

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

OS CÓDIGOS DE 
CONDUTA DA 

ESPOSENDE AMBIENTE 
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Enquanto colaboradora da Esposende Ambiente, trabalhar nesta empresa é acreditar que a minha
satisfação diária, motivação e harmonia no local de trabalho não advém só da contribuição
individual em fazer a diferença mas na colaboração e trabalho de uma só equipa apoiada num
ambiente positivo que desenvolve o seu potencial, que valoriza a criatividade na sua diversidade e
procura o desafio mútuo de novas e melhores formas de trabalhar no âmbito da melhoria contínua,
proporcionando a todos excelentes oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lígia Tarrio, 35 anos 
Coordenadora de Sector 
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13. CÓDIGOS DE CONDUTA 

 

Com o nosso Código de Ética pretendemos deixar claros aqueles que são os 
princípios estruturantes da nossa actividade e 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.  

A elaboração e aprovação deste documento (revisto, actualizado e entregue a todos 
os colaboradores em 2013) compromete a empresa com fortes paradigmas éticos 

que têm como fim último potenciar o respeito, a rectidão e a equidade nas relações 
com os nossos utilizadores, com os nossos fornecedores, com a tutela, com 

entidades reguladoras e entre os próprios colegas de trabalho. A entrega do código 
de ética a todos os colaboradores foi precedida de uma acção de esclarecimento 
junto de todos, para que melhor compreendessem quais os fins a que se destina 
este instrumentos e que os princípios que o integram constituem uma obrigação 
para todos os que trabalham em nome da Esposende Ambiente.  

Apresentamos de seguida os objectivos, as normas de conduta e os princípios 

fundamentais do nosso código de ética. 

 
 
CÓDIGO DE ÉTICA 
ESPOSENDE AMBIENTE, EEM 
 

OBJECTIVOS  
Ao elaborar e aprovar o seu Código de Ética, a Esposende Ambiente 
pretende explicitar 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. 

 Pretende consolidar e reforçar as relações de confiança com todas as partes 
interessadas, designadamente utilizadores, fornecedores, entidade 
que a tutela e entidades reguladoras, numa perspectiva de 
transparência, integridade e profissionalismo. Mais ainda, visa 
expressar um claro compromisso no fortalecimento de paradigmas 
éticos aplicáveis, criando um ambiente de trabalho promotor de 
respeito, rectidão e equidade. 
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 Este Código de Ética é aplicável a todos os colaboradores da empresa, 

independentemente da sua função e do vínculo contratual, e será 
devidamente distribuído e dado a conhecer.  
Todos os actos que decorram do incumprimento de princípios deste 
Código de ética deverão ser imediatamente reportados aos superiores 
hierárquicos e/ou Administração e estarão sujeitos a acções 
disciplinares. 

 
 
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Todos os colaboradores da Esposende Ambiente, independentemente da sua 
função e do vínculo contratual, deverão pautar a sua actuação pelos 
seguintes princípios fundamentais: 

 1. Legalidade – agindo sempre em conformidade com o disposto no quadro 
legal vigente, normas e regulamentos emanados pelas entidades 
competentes e indicações e recomendações provindas da própria 
empresa. 

 2. Eficiência – procurando invariavelmente que o desempenho das suas funções 
e tarefas se realize recorrendo às melhores práticas, executando-as 
com rigor e com qualidade, gerindo os recursos disponíveis de forma 
racional e sempre numa postura de cooperação com as partes 
interessadas. 

 3. Integridade – agindo, em qualquer situação, com rectidão e com 
honestidade, abstendo-se de receber de qualquer terceiro 
compensação, favor ou vantagem e não actuando nunca em situações 
em que possam estar em questão assuntos que colidam sob o ponto de 
vista pessoal ou institucional. 

 4. Verdade e Transparência – estabelecendo relações baseadas nestes valores, 
assegurando a realização das suas funções e tarefas de modo 
rigoroso e prestando a informação de forma clara, fidedigna e exacta. 

 5. Imparcialidade – acompanhando todas as partes interessadas de forma 
equidistante, em ordem a manter a devida isenção sobre assuntos e 
situações que envolvam interesses eventualmente não convergentes. 

 6. Igualdade – garantindo um tratamento igual para com as partes 
interessadas, sem qualquer tipo de discriminação, seja formal, seja de 
ordem material. 

 7. Sustentabilidade – Gerindo as suas actividades de acordo com os princípios 
do desenvolvimento sustentável, nas vertentes económica, social e 
ambiental, com aposta no apoio à comunidade e, ainda, na formação, 
na ética e no desenvolvimento do potencial dos seus recursos 
humanos.  
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NORMAS DE CONDUTA E ÉTICA 

Na gestão do ambiente de trabalho, a Esposende ambiente garante o respeito 
e a promoção dos direitos humanos, preconizados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e nos princípios 
da Organização Internacional do Trabalho, assumindo desta forma 
que não é utilizada directa ou indirectamente mão-de-obra infantil, é 
garantida a não existência de trabalho forçado, os colaboradores têm 
o direito de formarem e de se associarem em Comissões de 
Trabalhadores e/ou Associações Sindicais, garantindo o direito ao 
diálogo com a Esposende Ambiente e Sindicatos ou com os grupos 
formados. É estimulada a comunicação directa, é garantida a 
igualdade de oportunidades a todos os colaboradores actuais ou 
potenciais e a não existência de práticas disciplinares fora das 
situações e regras previstas na lei. O horário de trabalho é cumprido 
em conformidade com a legislação em vigor, as remunerações são 
adequadas e nunca inferiores ao estipulado pela legislação. É 
assegurado um ambiente de trabalho seguro e saudável aos 
colaboradores. As actividades de segurança, higiene e saúde no 
trabalho estão organizadas por forma a assegurar a manutenção de 
um ambiente de trabalho, que vise a prevenção de riscos profissionais 
e a promoção da saúde do colaborador, a manutenção de máquinas, a 
utilização de equipamentos de segurança e a formação regular. É 
assegurado um conjunto de regalias a todos os colaboradores, 
constante do Pacote Social da Empresa. 

No relacionamento com Partes Interessadas - Utilizadores, Fornecedores e 
outras Entidades, os colaboradores devem actuar invariavelmente 
aplicando os princípios fundamentais da legalidade, eficiência, 
integridade, verdade e transparência, imparcialidade e igualdade, 
visando firmar as relações de confiança com todas as partes 
interessadas, numa perspectiva que se pretende também 
participativa. 

No respeito pela Lei e pela Regulação, a Esposende Ambiente e os seus 
colaboradores devem respeitar todas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis à actividade da empresa, no integral 
cumprimento do princípio da legalidade. 

No relacionamento com a Entidade de Tutela e com as Entidades 
Reguladoras, a Esposende Ambiente e os seus colaboradores 
assumem um compromisso de colaboração, satisfazendo as 
solicitações que lhes forem dirigidas e não assumindo qualquer 
conduta que possa impedir o exercício das competências atribuídas a 
essas autoridades. 
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No governo da empresa, a Administração e todos aqueles que exercem poderes 

de gestão, devem desempenhar as suas funções com rigor, zelo e 
transparência, em observância dos mais elevados padrões e critérios 
de exigência. A implementação do Sistema de Gestão Integrado – 
Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social garante a 
operacionalização dos requisitos da responsabilidade social, através 
de documentação, manutenção, comunicação e monitorização, num 
processo de melhoria contínua. 

Na confidencialidade e sigilo profissional, os colaboradores devem sempre 
actuar com discrição em relação a factos e informações a que tenham 
acedido durante o exercício das suas funções. 

Na prevenção de Potenciais Conflitos de Interesses, os colaboradores têm a 
responsabilidade de evitar qualquer situação susceptível de originar 
directa ou indirectamente um conflito de interesses, designadamente 
se houver directa ou indirectamente um interesse pessoal que possa 
retirar potencial vantagem para si próprio, para um familiar, para 
amigos ou conhecidos e que possa influenciar o seu desempenho no 
exercício das suas funções, em pleno cumprimento pelo princípio da 
integridade. 

No relacionamento entre colegas, a Esposende Ambiente reprova qualquer 
forma de discriminação, seja em razão da raça, etnia, sexo, idade, 
deficiência física, convicção religiosa, opinião ou filiação política, 
condenando ainda qualquer forma de assédio sexual ou psicológico, 
de conduta verbal ou física de humilhação, de coacção ou de ameaça. 
Os colaboradores devem ser responsáveis e cooperativos, 
privilegiando o bom ambiente, o respeito e o bom trato pessoal, quer 
com os colegas, quer com os superiores hierárquicos, e estes com os 
seus subordinados, promovendo a cooperação e fomentando o 
espírito de equipa. Devem ainda assumir um comportamento de 
lealdade, empenhando-se em salvaguardar a credibilidade e o 
prestígio da empresa e, no exercício da sua actividade, devem 
respeitar, proteger e zelar pela adequada conservação e manutenção 
dos bens ao serviço da Esposende Ambiente. 

Na Segurança e Saúde no Trabalho, a Esposende Ambiente garante o 
cumprimento das respectivas normas, sendo tal uma obrigação de 
todos e sendo dever dos colaboradores informar atempadamente os 
seus superiores hierárquicos ou os serviços responsáveis da 
ocorrência de qualquer situação irregular susceptível de poder 
comprometer a segurança das pessoas, instalações ou equipamentos 
da sua empresa. 

No Compromisso Ambiental, a Esposende Ambiente procura, 
sistematicamente, contribuir para o desenvolvimento sustentável e 
para a preservação do meio ambiente, controlando os impactes 
ambientais associados à sua actividade no sentido de minimizar os 
seus efeitos e prevenir a poluição, aplicando, sempre que viáveis, as 
melhores soluções ambientais, e promovendo a protecção e 
valorização dos recursos existentes. 
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No âmbito da Responsabilidade Social, a Esposende Ambiente assume a 

formação e a aplicação de boas práticas aos seus colaboradores como 
forma de melhoria do desempenho das suas funções, competências, 
responsabilidades e realização pessoal, respeitando integralmente 
princípios de igualdade de oportunidades e mérito individual. Neste 
contexto, a Esposende Ambiente pretende ainda assegurar o 
desenvolvimento de acções e de iniciativas que possam repercutir-se 
favoravelmente ao nível de toda a comunidade. 

No âmbito do Desenvolvimento Sustentável, a Esposende Ambiente pretende 
aprimorar as suas metodologias de trabalho e as estratégias de 
gestão de todas as infra-estruturas sob sua administração, a fim de 
assegurar o incremento do nível de satisfação da população local e 
visitante e a salvaguarda dos interesses ambientais locais, numa 
perspectiva de cariz global ao nível da promoção do desenvolvimento 
sustentado do concelho. 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Esposende Ambiente presta serviços de elevada responsabilidade e o seu 
desempenho depende, em muito, da forma como os princípios de sustentabilidade 
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 

nosso dia-a-dia.  

Acreditamos que 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.  

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, 17 de Abril de 2014 


