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MENSAgEM DO PRESIDENTE

Decorrido mais de um ano e meio sobre a constituição da Águas do Noroeste, 
S.A. – período marcado pela consolidação da empresa em simultâneo com uma 
atividade com elevados padrões de qualidade –, levamos ao conhecimento público 
o Relatório de Sustentabilidade do ano de 2011, onde se divulgam os números, os 
passos, os sucessos e as dificuldades a todas as Partes Interessadas, num exercício 
de diálogo permanente e reforçado.

O ano de 2011 – a Empresa cumpre, pela primeira vez, um ano completo de 
atividade – foi particularmente agreste do ponto de vista económico e financeiro, 
o que originou um conjunto de constrangimentos, cuja existência, mas sobretudo a 
amplitude, era difícil de prever aquando do seu planeamento. 

A crise financeira, provocada pelas dívidas dos Estados e que resultou numa grave 
crise do euro, dificultou fortemente o acesso ao financiamento bancário, em 
disponibilidade e em custos, teve um impacto relevante na atividade da Empresa, em 
particular na sua cadeia de fornecimento, decorrente da redução do investimento, e 
da forte contenção de custos que foi fixada para as empresas do Estado.

O clima motivacional dos nossos colaboradores foi também afetado pelas medidas 
extraordinárias tomadas em resultado da situação financeira débil em que o país 
se encontra. Os cortes salariais e a suspensão ou perda de regalias a que o setor 
empresarial público foi sujeito em 2011 e em 2012, contribuíram para uma natural 
redução do seu envolvimento.

Apesar das dificuldades identificadas, a Empresa cumpriu integralmente todas 
as disposições a que estava obrigada, e foi capaz de superar parte substancial 
desses impactos, demonstrando que possui uma resiliência capaz de acomodar as 
transformações a que foi sujeita.

Relativamente ao ano de 2011, merece ainda destaque:
• O volume de negócios manteve-se em linha com os registados no ano de 2010, 

mas os resultados operacionais registaram um crescimento de cerca de 30 %;
• Os resultados financeiros dobraram as estimativas, o endividamento da Empresa 

cresceu 8% e os gastos financeiros diretos cresceram 79%;
• A Empresa concluiu o exercício de 2011 com um resultado positivo de 400 mil euros;
• O investimento total executado superou os 58 milhões de euros, dos quais cerca 

de 46 milhões em empreitadas.

Apesar das dificuldades que se esperam nos anos de 2012 e seguintes, a estratégia de 
sustentabilidade adotada assegura-nos que a Empresa tem a capacidade e a flexibilidade 
necessárias para acomodar alguns dos constrangimentos que se perspetivam, e de 
cumprir alguns dos compromissos assumidos que tenham caráter de urgência.

No contexto atual, a prioridade da Empresa está dirigida para a sua sustentabilidade 
económica e financeira, sem a qual não será possível manter os elevados padrões 
com que desenvolve a atividade, bem como perseguir os objetivos no âmbito da 
sustentabilidade ambiental e social.
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O desafio é encontrar o equilíbrio entre a procura das 
melhores práticas – fazer mais e ainda melhor – e a 
limitação de recursos, dando passos efetivos no sentido 
da desejada sustentabilidade.

Por último, não posso deixar de mencionar a reestruturação do setor da água em 
Portugal, que se encontra em desenvolvimento, em particular o processo de fusão 
de sistemas multimunicipais, a concluir até ao final de 2013.

Estamos convencidos que poderemos desempenhar um papel fulcral no processo 
de agregação em curso na nossa região – criação de uma nova entidade empresarial 
em resultado da junção da SIMDOURO, Águas do Douro e Paiva, Águas do Noroeste 
e Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro –, fruto da experiência acumulada com a 
fusão ocorrida em 2010, e que resultou na criação desta empresa.

Não posso concluir estas notas sem o agradecimento público a todos aqueles que 
contribuíram para que em 2011 a atividade da Águas do Noroeste, S.A. se tenha 
revelado um sucesso:
• Aos Colaboradores, pelo importante e decisivo papel nos êxitos alcançados,
• Aos Acionistas e os Utilizadores, pela exigência que têm colocado no 

relacionamento com a Empresa, e
• A todos os elementos que integram os Órgãos Sociais da Empresa, pelo seu 

empenho e envolvimento.

Barcelos, 2 de março de 2012

José Maria Martins Soares
Presidente do Conselho de Administração
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1. PERfIL ORgANIzAcIONAL

A ÁgUAS DO NOROESTE, S.A.

A Águas do Noroeste, S.A. iniciou a sua atividade no dia 4 de junho, após a 
realização da sua Assembleia-Geral de 10 de maio e na sequência da publicação 
do Decreto-Lei n.º 41/ 2010, de 29 de abril, que criou o Sistema Multimunicipal 
de Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste e, simultaneamente, 
constituiu a Empresa concessionária.

A Empresa Águas do Noroeste, S.A. foi constituída mediante um processo de fusão 
das Sociedades Águas do Cávado, S.A., Águas do Minho e Lima, S.A. e Águas do 
Ave, S.A., resultando desta forma a extinção do Sistema Multimunicipal de Captação, 
Tratamento e Abastecimento de Água do Norte da Área do Grande Porto, Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho-Lima e 
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave.

O Contrato de Concessão do Sistema Multimunicipal do Noroeste foi subscrito com 
o Estado Português, representado pelo Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, a 30 de junho de 2010 e estabelece a concessão por um prazo de 50 anos.

OBjETO DA cONcESSãO
A atividade da concessão compreende a captação de água, o respetivo tratamento e 
o seu fornecimento aos utilizadores, bem como a recolha de efluentes – domésticos 
e industriais – e o respetivo tratamento e rejeição. 

O objeto da concessão compreende:
• A conceção e a instalação ou construção das infraestruturas e instalações 

necessárias à captação, ao tratamento e ao abastecimento de água para consumo 
público aos utilizadores e à recolha, ao tratamento e à rejeição dos efluentes 
canalizados pelos utilizadores incluindo condutas e coletores, estações elevatórias, 
estações de tratamento de águas residuais, bem como a respetiva conservação, 
reparação e renovação, de acordo com as exigências técnicas e com os parâmetros 
sanitários exigíveis;

• A aquisição de todos os equipamentos necessários à captação, ao tratamento 
e ao abastecimento de água para consumo público dos utilizadores e à recolha, 
tratamento e rejeição de efluentes que o sistema deva receber, bem como a 
respetiva manutenção, reparação e renovação;

• O controlo dos parâmetros de qualidade da água fornecida e dos parâmetros 
sanitários dos efluentes tratados, bem como dos meios recetores em que os 
mesmos sejam descarregados.

A Águas do Noroeste, S.A. pode exercer outras atividades para além daquelas que 
constituem o objeto da concessão, desde que autorizadas pelo Concedente.

Constitui dever da Sociedade construir o Sistema Multimunicipal, desenvolvendo 
os estudos e os projetos previstos nos Estudos Técnicos que serviram de base 
à constituição do Sistema, através da instalação dos órgãos ou sistemas que se 
revelem necessários para o bom funcionamento do Sistema e que decorrem do 
Contrato de Concessão.
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Águas do Noroeste, s.a. (a 31/12/2011)
Constituição Decreto-Lei n.º 41/2010, 

de 29/04
Por fusão das Sociedades Águas do Cávado, S.A., Águas do Minho 
e Lima, S.A. e Águas do Ave, S.A. 
Concessão, em regime exclusivo, por 50 anos.

Infraestruturas
Abastecimento

Estações de Tratamento de Água (n.º)
Captações de água superficiais (n.º)
Captações de água subterrâneas (n.º)
Estações Elevatórias de Abastecimento (n.º)
Reservatórios (n.º)
Comprimento de condutas (km)

6
13
26
39

155
170

Saneamento Total ED PS
Estações de Tratamento de Águas Residuais (n.º)
Fossas sépticas coletivas (n.º)
Estações Elevatórias de Saneamento (n.º)
Comprimento de coletores (km)

108
4

149
1290

102
4

133
1139

6
0

16
151

utilizadores originários – Municípios
Amarante
Amares
Arcos de Valdevez
Barcelos
Cabeceiras de Basto
Caminha
Celorico de Basto
Esposende

Fafe 
Felgueiras
Guimarães
Lousada
Maia
Melgaço
Monção
Mondim de Basto

Paredes de Coura 
Ponte da Barca
Ponte de Lima
Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Terras do Bouro
Trofa

Valença 
Viana do Castelo
Vieira do Minho
Vila do Conde
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Famalicão
Vila Verde
Vizela

Legenda: ED – Exploração direta pela AdNw; PS – Exploração por prestadores de serviços
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ESTRUTURA AcIONISTA

Observações:

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 447.º e do n.º 4 do artigo 448.º do 
Código das Sociedades Comerciais informa-se que os membros dos Órgãos Sociais 
não detêm ações da Sociedade e que o Capital Social da Águas de Noroeste, S.A. 
era, em 31 de dezembro de 2011, integralmente detido pelos acionistas e respetiva 
proporção, que constam do Quadro seguinte.

Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 448.º do Código das Sociedades 
Comerciais, informa-se que na data do encerramento do exercício social o acionista 
AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. detinha uma participação igual ou superior a 
10%, mais precisamente 7.932.000 de ações com o valor nominal de €5,00 (cinco 
euros), correspondentes a 56,66% do Capital Social da Águas de Noroeste, S.A. 

Em cumprimento das disposições legais vigentes, o Conselho de Administração da 
Águas do Noroeste, S.A. informa que não se encontram em mora quaisquer dívidas 
ao Setor Público Estatal.

Nos termos do artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais, cumpre informar 
que no exercício de 2011:
• Não se registaram factos relevantes após o termo do exercício;
• A Sociedade não tem ações próprias;
• Não se registaram quaisquer negócios entre a Sociedade e os seus administradores;
• A Sociedade não tem qualquer sucursal.

% no Capital % no Capital

AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. 56,66 Município de Paredes de Coura 0,19

Município de Amarante 0,49 Município de Ponte da Barca 0,19

Município de Amares 0,16 Município de Ponte de Lima 0,67

Município de Arcos de Valdevez 0,32 Município de Póvoa de Lanhoso 1,45

Município de Barcelos 2,23 Município de Póvoa de Varzim 2,54

Município de Cabeceiras de Basto 0,22 Município de Santo Tirso 3,74

Município de Caminha 0,80 Município de Terras do Bouro 0,25

Município de Celorico de Basto 0,24 Município de Trofa 0,66

Município de Esposende 1,45 Município de Valença 0,64

Município de Fafe 2,96 Município de Viana do Castelo 1,92

Município de Felgueiras 0,72 Município de Vieira do Minho 1,27

Município de Guimarães 5,40 Município de Vila do Conde 3,11

Município de Lousada 0,46 Município de Vila Nova de Cerveira 0,35

Município de Maia 1,97 Município de Vila Nova de Famalicão 5,54

Município de Melgaço 0,22 Município de Vila Verde 0,47

Município de Monção 0,59 Município de Vizela 1,67

Município de Mondim de Basto 0,10 Associação de Municípios do Vale do Ave 0,35
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MODELO ORgANIzAcIONAL
O organigrama macro da Empresa assenta numa estrutura de quatro Direções, cinco 
Áreas e dois Órgãos de “Staff” que integra ainda o Secretário da Sociedade.

Direção Administrativa e financeira 
À Direção Administrativa e Financeira compete assegurar a realização dos 
procedimentos financeiros, contabilísticos, de recursos humanos e administrativos, 
garantindo as condições necessárias ao cumprimento das obrigações legais, à 
resposta atempada às solicitações da tutela e de organismos oficiais, bem como 
a preparação de informação interna considerada relevante, contribuindo para 
um eficiente funcionamento da Empresa. A Direção Administrativa e Financeira é 
composta pelas seguintes Áreas funcionais: Área de Tesouraria, Área de Clientes, 
Área de Contabilidade, Área de Recursos Humanos, Área de Logística. Acresce, 
ainda, a coordenação do apoio administrativo, ao qual compete garantir, de uma 
forma célere e eficiente, a disponibilização da informação e dos meios necessários 
à realização das funções que estão confiadas aos Colaboradores das várias direções 
e áreas da Empresa. Com esta estrutura, a Direção Administrativa e Financeira 
está preparada para assegurar o cumprimento de uma multiplicidade de requisitos 
administrativo-financeiros, nomeadamente daqueles que derivam de imposição legal 
e de diretivas emanadas para todo o grupo Águas de Portugal, procurando, numa 
perspetiva de melhoria contínua dos conhecimentos adquiridos e dos serviços 
prestados, agilizar todos os processos administrativos em que intervém, e aumentar 
o nível de satisfação e de desempenho dos Colaboradores da Empresa.

Direção de Engenharia
A Direção de Engenharia tem a seu cargo a coordenação e controlo de execução 
do Plano de Investimentos da Empresa, onde se incluem não apenas as novas obras, 
mas também os trabalhos de beneficiação e recuperação de partes do sistema 
existente ou de instalações integradas, como é o caso de instalações provenientes 

Comunicação e
Educação Ambiental

Secretariado de Administração

Responsabilidade Empresarial Apoio Jurídico

Sistemas e 
Tecnologias de Informação

Planeamento e
Controlo de Gestão

Laboratório Apoio às “Baixas”

Conselho de AdministraçãoSecretário da Sociedade

• Direção • Órgão de Staff • Área • Função

Direção
Administrativa 
e Financeira

Direção
de Engenharia

Direção
de Operação

Direção
de Infraestruturas
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dos municípios, competindo-lhe a execução dos estudos necessários, projetos, 
empreitadas e a coordenação e fiscalização dos trabalhos. Faz igualmente parte 
das suas atribuições elaborar anualmente o plano da Direção de Engenharia, que 
inclui o orçamento de funcionamento e o Plano de Investimentos. Esta Direção é 
constituída por três Departamentos – Departamento de Estudos e Planeamento, 
Departamento de Gestão de Obras e Departamento de Expropriações. 

Direção de Operação
A Direção de Operação tem como principal função a captação e produção de 
água potável para alimentação dos múltiplos “pontos de entrega” dos clientes e 
a recolha em “alta” dos efluentes domésticos e industriais e do seu tratamento, 
nas várias instalações integrantes do Sistema Multimunicipal destinadas à produção 
de água potável e ao tratamento de efluentes. A Direção de Operação tem sob 
sua coordenação um conjunto de áreas funcionais e cinco Centros Operacionais: 
Centro de Operação do Minho; Centro de Operação do Lima; Centro de Operação 
do Cávado; Centro de Operação do Ave; Centro de Operação do Tâmega/ Sousa.

Direção de Infraestruturas
A gestão de ativos em sistemas de abastecimento de água e drenagem e tratamento 
de águas residuais deve ser vista como um meio de otimização do custo de ciclo 
de vida dos equipamentos. Caracterizando-se este custo pelo somatório de todos 
os encargos decorrentes da utilização do equipamento durante a sua vida, como 
o custo de aquisição, montagem, colocação em serviço, operação, manutenção e 
até abate, facilmente se entende que a manutenção, como entidade especializada 
no funcionamento dos equipamentos, pode contribuir de forma importante para a 
redução global destes custos. A Direção de Infraestruturas tem sob sua coordenação 
um conjunto de áreas funcionais e cinco Centros de Manutenção: Centro de 
Manutenção do Minho; Centro de Manutenção do Lima; Centro de Manutenção do 
Cávado; Centro de Manutenção do Ave; Centro de Manutenção do Tâmega/ Sousa.

Responsabilidade Empresarial
A área de Responsabilidade Empresarial é um órgão da macroestrutura da Empresa 
que gere, executa e acompanha a implementação do Sistema de Responsabilidade 
Empresarial (SRE) em todas as suas vertentes – Qualidade, Ambiente, Segurança 
Higiene e Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social, bem como a integração da 
acreditação de Ensaios Laboratoriais, promovendo a implementação e cumprimento 
da Política da Empresa definida pela Gestão de Topo. Gere ainda o processo de Análise 
e Avaliação do Desempenho do SRE e respetivo reporte, quer na interlocução com 
as Partes Interessadas respetivas, quer na coordenação e emissão de relatórios 
incluindo o Relatório de Sustentabilidade. No global, a atividade desenvolvida por 
esta área visa contribuir para um desempenho organizacional mais eficiente em 
cumprimento da Política e dos Objetivos da Empresa.

Laboratório 
A área de Laboratório é responsável por assegurar a monitorização da qualidade 
da água para consumo humano, quer no processo de tratamento, quer no 
abastecimento aos municípios. Tal é conseguido através da realização de análises 
diárias aos parâmetros indicadores dessa mesma qualidade e de acordo com a 
legislação em vigor. O Laboratório é acreditado para a determinação de parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos desde julho de 2004, e para a atividade de 
amostragem, desde julho 2009 (Certificado de Acreditação L0328). Rege-se por 
um estreito controlo da qualidade que vai de encontro à Política de Qualidade 
adotada pela Empresa, como é patente no Manual da Qualidade do Laboratório, 
que engloba toda a política da qualidade adotada pelo Serviço, bem como todos os 
procedimentos necessários ao seu bom funcionamento.
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Sistemas e Tecnologias de Informação
Esta área assegura a gestão de todo o parque informático da Empresa com o intuito 
de o tornar adequado a todos os Colaboradores, otimizando o fluxo de informação 
para e entre os variados locais da Empresa e destes para o exterior.

comunicação e Educação Ambiental
Assegura a coordenação e a implementação da política de comunicação da Empresa, 
dinamizando os fluxos de informação com as diferentes Partes Interessadas, 
contribuindo para a melhoria da imagem e para a disseminação dos seus valores, 
em especial os relativos à educação ambiental.

Planeamento e controlo de gestão
No sentido de garantir que os indicadores de gestão delineados pela Empresa 
sejam efetivamente alcançados, o Planeamento e Controlo de Gestão tem como 
funções principais, por um lado, prevenir a ocorrência de situações indesejáveis que 
possam desviar a Empresa dos objetivos a que se propôs e, por outro, promover 
ações que a conduzam o mais rapidamente possível a esses mesmos objetivos. 
Desta forma, compete à área do Planeamento e Controlo de Gestão assegurar : a) 
A elaboração e acompanhamento do orçamento anual da Águas do Noroeste, S.A.; 
b) A análise de desvios de orçamento/ planeamento vs. realizado; c) A elaboração 
de relatórios de evolução financeira, bem como de relatórios de gestão; d) Manter 
atualizado o estudo de viabilidade económico-financeira da Empresa.

Apoio às “Baixas” 
Destinado ao apoio da integração dos sistemas municipais de distribuição de 
água e recolha de efluentes dos municípios maioritariamente integrantes na área 
geográfica concessionada à Águas do Noroeste, e que terá a responsabilidade pela 
coordenação das atividades inerentes à concretização de uma Parceria Público- 
-Pública com os municípios e como objetivo a realização dos estudos, candidaturas a 
fundos comunitários para a realização das obras de construção e remodelação dos 
diferentes sistemas municipais, bem como a operação e manutenção dos mesmos.

Secretário da Sociedade 
Este órgão da Sociedade que é designado pelo Conselho de Administração, tem 
como função principal secretariar e lavrar todas as atas das reuniões do Conselho 
de Administração e da Comissão Executiva, assinando-as conjuntamente com 
a administração e por tal responde solidariamente com esta. Cabe-lhe, ainda, o 
reconhecimento de assinaturas dos elementos do Conselho de Administração e da 
Comissão Executiva, certificar a identidade dos membros dos diversos órgãos da 
Sociedade e quais os seus poderes, certificar o conteúdo do contrato da Sociedade 
em vigor, organizar e administrar o arquivo de anexos às Atas do Conselho de 
Administração e da Comissão Executiva e requerer a inscrição no registo comercial 
dos atos sociais a ele sujeito. 

Apoio jurídico
Esta área visa assegurar a assessoria jurídica necessária ao bom funcionamento da Empresa.

grupo Dinamizador do Sistema de Responsabilidade Empresarial 
(gSRE) 
Dinamização dos vários Sistemas de Gestão implementados desde a contribuição 
para a Melhoria Contínua até a Análise e Avaliação do Desempenho do SRE, passando 
por aspetos de gestão corrente do mesmo. Reúne com uma periodicidade mínima 
trimestral para as reuniões do GSRE e com uma periodicidade mínima semestral para 
as reuniões de revisão do sistema. Constituído pela Gestão de Topo, Responsáveis 
pelos Processos/ Subprocessos do SRE e Representante dos Colaboradores.
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cADEIAS DE vALOR
Ainda que a Operação seja a nossa atividade mais visível, a Águas do Noroeste, 
S.A. atua numa extensa e complexa cadeia de valor, agregando um conjunto 
interdependente de competências, que vão desde a identificação de mercados 
potenciais até à entrega do produto final ao cliente, contribuindo deste modo, quer 
para a criação de valor ao capital acionista, quer no cumprimento dos elevados 
parâmetros de desempenho exigidos. Dado que a Empresa também presta serviços 
de análises de água ao cliente externo, a Águas do Noroeste, S.A. apresenta três 
cadeias de valor específicas. Contudo, o montante de faturação do Laboratório no 
contexto da nova Empresa é insignificante pelo que a seguir se representam as duas 
principais cadeias de valor.

cadeia de valor do negócio - para o abastecimento de água e para 
o saneamento de águas residuais, bem como a especificação das 
atividades de operação:

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

fuNções de suporte

regulação – ersar

Captação trataMeNto adução arMazeNaMeNto dIstrIbuIção

operação Água

unidade de Negócio – Água
Produção e Depuração

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

adução 
Transporte da água desde 
a zona de captação e 
tratamento (produção) para 
as zonas de consumo.
Pode incluir a atividade 
de elevação.

arMazeNaMeNto 
Armazenamento de água 
por forma a assegurar 
a continuidade no 
abastecimento.

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

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

fuNções de suporte

regulação – ersar

traNsporte trataMeNto proCessaMeNto

reutIlIzação dIstrIbuIção

destINo fINal

operação saNeaMeNto

unidade de Negócio – Água
Produção e Depuração

trataMeNto 
Correção das características 
físicas, químicas e 
bacteriológicas tendo 
em consideração o meio 
recetor.

proCessaMeNto 
Processamento de lamas 
(fase sólida) geradas no 
tratamento das águas 
residuais em função do 
destino final.

destINo fINal 
Descarga no meio recetor 
das águas residuais tratadas. 
Encaminhamento de lamas, 
gradados, gorduras e areias 
para aterro sanitário e/ou 
valorização agrícola, 
energética ou outras.

reutIlIzação 
Utilização das águas residuais 
tratadas (fase líquida) para 
usos compatíveis com a sua 
qualidade. 
Pode incluir a atividade 
de elevação.

dIstrIbuIção
Encaminhamento para usos 
compatíveis, nomeadamente 
para regas de espaços 
verdes.

reColha

reColha 
Recolha das águas residuais 
produzidas.
Pode incluir a atividade 
de elevação.
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LOcALIzAçãO E cONTAcTOS

polo de barcelos (sede)
Lugar de Gaído, Barcelos, 4755-045 Areias de Vilar
tel. geral: +351 253 919 020 | fax geral: +351 253 919 029

polo de guimarães
Ed. D. Afonso Henriques, Av. S. Gonçalo, n.º 682, 4810-525 Guimarães
tel.: +351 253 520 770 | fax: +351 253 520 779

polo de Viana do Castelo
Ed. Active Center, Praça do Alto Minho, 4900-432 Viana do Castelo
tel.: +351 258 810 400 | fax: +351 258 810 401

fAcTOS RELEvANTES EM 2011

O ano de 2011 ficou marcado, acima de tudo, pela integração e otimização das 
práticas das empresas precedentes à Águas do Noroeste, S.A. Destacamos, contudo, 
alguns acontecimentos relevantes para a atividade da Sociedade:
• Renovação da certificação pelos referenciais normativos de Qualidade (ISO 

9001), Ambiente (ISO 14001), Segurança (OHSAS 18001) e Responsabilidade 
Social (SA 8000);

• Manutenção da acreditação de serviços laboratoriais para controlo de qualidade 
de água para consumo humano;

• No que diz respeito à atividade operacional da Empresa no ano de 2011 é 
de destacar o arranque de várias infraestruturas de Abastecimento de Água e 
infraestruturas de Saneamento de Águas Residuais;

• Conclusão dos trabalhos relacionados com a Parceria para as “Baixas” dos 
municípios da Região do Noroeste;

• Início dos trabalhos com vista à instalação de telegestão de infraestruturas integradas 
no Sistema Multimunicipal, cuja gestão compete à Águas do Noroeste, S.A.

ORIENTAçõES ESTRATégIcAS E cOMPROMISSOS  
PARA O fUTURO

A Águas do Noroeste, S.A. é uma empresa regulada, como já referido, sendo 
sujeita a uma série de orientações estratégicas emanadas superiormente, quer pelo 
próprio Concedente (o Estado), através de regulamentação legal diversa ou pelo 
próprio contrato de concessão, quer por diretrizes da própria holding. As principais 
orientações estratégicas surgem da seguinte forma: 
• Em Assembleia-Geral de 10 de maio de 2010, foram aprovadas as “Orientações 

estratégicas para o presente mandato”;
• A Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2008, de 22 de abril, define o 

enquadramento geral da atuação do setor empresarial do Estado;
• A Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de março, aprova 

os princípios de bom governo das empresas do setor empresarial do Estado, 
determinando sobre a contratualização da prestação de serviço público, a qualidade 
de serviço, a política de recursos humanos e a promoção da igualdade, os encargos 
com pensões, a política de inovação e sustentabilidade, os sistemas de informação 
e o controlo de riscos e estabelecendo uma política de compras ecológicas;

• O Despacho Conjunto n.º 169/2006, de 10 de fevereiro de 2006, aprova a 
recomendação ao conselho de administração da Águas de Portugal, SGPS, S.A., 
“sobre a missão da Empresa no mandato em curso”, que constitui um anexo 
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do presente despacho conjunto e que dele faz parte integrante. Este despacho 
vincula também todas as participadas da Águas de Portugal, onde se inclui a 
Águas do Noroeste, S.A. Deste documento resulta uma série de obrigações e 
compromissos que, entre muitas outras, estão associadas ao cumprimento das 
metas, obrigações e as responsabilidades estabelecidas no contrato de concessão 
e nos contratos de fornecimento de água, ou associadas à qualidade da prestação 
do serviço, sustentabilidade económica, financeira e social, ou mesmo a garantia do 
cumprimento dos objetivos de gestão e desempenho definidos pelos acionistas 
no âmbito do contrato de gestão para a Empresa;

• PEAASAR II (2007/2013) – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais.

OBjETIvOS ESTRATégIcOS E OBjETIvOS DE gESTãO 

•  Complementar a construção e consolidar a exploração e gestão do Sistema 
Multimunicipal, com qualidade, até à cobertura do território prevista na concessão, 
quer em termos de abastecimento de água para consumo humano, quem em 
termos de saneamento de águas residuais;

• Aumentar as taxas de atendimento potencial da população para: Abastecimento 
de água – 97%/ Saneamento de águas residuais – 88%;

• Garantir um serviço de abastecimento de água e saneamento, com qualidade, 
continuidade e a custos controlados, cumprindo a legislação nacional e comunitária 
aplicáveis e assegurando a sustentabilidade das operações suportada numa gestão 
eficaz, eficiente e transparente dos recursos disponíveis;

• Contribuir para o uso eficiente da água e para a proteção do meio hídrico;
• Prevenir a poluição minimizando os impactes ambientais da atividade;
• Assegurar a utilização adequada dos recursos existentes e da modernização de 

infraestruturas e equipamentos; 
• Garantir condições de trabalho adequadas;
• Promover a valorização pessoal e profissional dos Colaboradores, procurando 

melhores índices de motivação e de desempenho;
• Promover a qualidade do ambiente a consequente melhoria das condições 

socioeconómicas e de qualidade de vida da população integrada no sistema 
multimunicipal do Noroeste;

• Procurar o compromisso efetivo dos fornecedores com a política da Empresa;
• Interagir com as Partes Interessadas e consolidar a imagem da Empresa junto dos 

diferentes públicos-alvo, afirmando-a como fornecedora de um novo produto/ serviço 
de excelência, demonstrando ainda ser elemento promotor da educação ambiental.
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2. PRINcIPAIS IMPAcTES, 
RIScOS E OPORTUNIDADES 

IMPAcTES DA ORgANIzAçãO SOBRE A SUSTENTABILIDADE 
E DESAfIOS E OPORTUNIDADES A ELES ASSOcIADOS

Impactes Positivos decorrentes da prestação de serviço
• Fornecimento de um bem essencial, com garantia de qualidade, à população;
• Tratamento da poluição através do saneamento de águas residuais;
• Divulgação dos princípios da racionalização do recurso água e outros ligados ao 

ambiente – a Empresa destaca-se como promotor de iniciativas locais e regionais;
• Impacte significativo junto de todas as Partes Interessadas, com destaque 

aos Colaboradores e Fornecedores, na partilha dos mesmos princípios de 
sustentabilidade, compromissos sociais e política.

Impactes Negativos decorrentes da atividade produtiva
• Consumo de recursos naturais e ocupação de solo;
• Consumo de recursos financeiros;
• Emissões atmosféricas, odores e ruído;
• Produção de resíduos;
• Produção de águas residuais;
• Impacte negativo na comunidade por proximidade de infraestruturas de saneamento 

a habitações.

Os impactes da Empresa sobre a sustentabilidade podem ser financeiros, ambientais 
ou sociais e a sua análise é apresentada no capítulo 5 do presente Relatório de 
Sustentabilidade.

O equilíbrio entre os impactes positivos e negativos da Empresa é mantido através 
da estratégia de gestão da Empresa. Os Objetivos de Gestão definidos vão de 
encontro à minimização dos impactes negativos e potenciação dos positivos, visando 
sempre a sustentabilidade da Empresa em todas as suas vertentes e dando passos 
para a construção de uma Empresa de referência no setor.

Se bem que nem sempre dependa da própria Empresa o êxito ou o fracasso das 
medidas tomadas para alcançar os objetivos propostos, quer pelo facto de a Empresa 
ser fortemente regulada, quer pela conjuntura política e económica que se traduz em 
constrangimentos, a Águas do Noroeste, S.A. mantém ativas as ferramentas de otimização 
dos processos de gestão, que vão sendo descritas ao longo do presente relatório.

Este contexto permite à Empresa ter oportunidade de desenvolver melhores 
práticas com vista à melhoria da sua eficiência, o que por si só constitui um desafio 
face às restrições atuais.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011
ÁGUAS DO NOROESTE
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TENDêNcIAS, RIScOS E OPORTUNIDADES DE 
SUSTENTABILIDADE SOBRE AS PERSPETIvAS E 
DESEMPENhO fINANcEIRO DE LONgO PRAzO 

Dada a natureza da sua atividade, vários são os fatores de risco que a Águas do 
Noroeste, S.A. deve monitorizar periodicamente de modo a que não ponha em 
causa quer a sua prestação do serviço (bem público essencial) quer a sua própria 
sustentabilidade económica, ambiental e social. 

De acordo com a metodologia COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) e com base nos resultados obtidos pela AdP no âmbito do 
projeto de gestão de risco empresarial, podemos considerar cinco classes de risco, 
subdivididas em várias categorias. 

A informação sobre este tipo de riscos encontra-se desenvolvida no Relatório e 
Contas 2011.

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

Os riscos foram avaliados tendo em conta a dimensão Financeira, Reputação, Legal 
ou Regulamentar e Nível de Alinhamento com os objetivos de negócio. A perspetiva 
da probabilidade de ocorrência do risco é avaliada considerando igualmente um 
conjunto alargado de fatores, nomeadamente: a) Existência e eficácia de controlos, 
b) Ocorrência anterior do risco, c) Complexidade do risco, e d) Capacidade 
instalada para gerir o risco (pessoas, processos, sistemas). 

A abordagem dos riscos da classe operacional e infraestrutura é assegurada 
pela Águas do Noroeste, S.A. e respetivos órgãos de gestão, sendo igualmente 
complementada por estruturas centralizadas de acompanhamento e controlo da 
atividade do acionista maioritário.

Classes goVerNação
estratégIa &

plaNeaMeNto
operaCIoNal/

INfraestrutura
CoNforMIdade reporte

CategorIas

GOVERNAçãO
CORPORATIVA

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E 

SUSTENTABILIDADE
ATIVOS CONFORMIDADE REPORTE

LEGAL

éTICA FATORES ExTERNOS GESTãO FINANCEIRA

DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS E SERVIçOS

ESTRATéGIA RECURSOS HUMANOS

MARkETING, VENDAS E 
COMUNICAçãO

PLANEAMENTO TECNOLOGIAS DE 
INFORMAçãO

Supply Chain
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Assim, no contexto económico atual é possível destacar alguns riscos aos quais a 
Águas do Noroeste, S.A. se apresenta mais vulnerável, nomeadamente: a) Envolvente 
política, económica e financeira; b) Alterações de legislação, regulamentação e 
regulação; c) Relacionamento com os municípios; d) Continuidade do negócio; e) 
Cobranças e f) Crédito e financiamento.
 
SISTEMAS DE cONTROLO DE RIScOS
Na sequência da recomendação do Conselho da Prevenção da Corrupção (CPC), 
foi aprovado em Conselho de Administração de maio de 2010 o “Plano de Gestão 
de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas” da Águas do Noroeste, S.A. e comum 
às empresas do grupo Águas de Portugal. 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas identifica as 
principais áreas que potencialmente poderão ser sujeitas à ocorrência de atos de 
corrupção, bem como os respetivos riscos daí decorrentes e os controlos instituídos 
pela Empresa visando a sua mitigação. Pretende, também, reforçar a cultura da Empresa 
e dos respetivos Colaboradores no que respeita a comportamentos éticos e boas 
práticas no relacionamento comercial com clientes, fornecedores e demais entidades. 

Foram identificadas como passíveis de ser sujeitas a atos de corrupção as seguintes 
áreas: a) Contratação de empreitadas; b) Aquisição de bens e serviços; c) Concessão 
de benefícios públicos (Patrocínios e Donativos).

Mecanismos de controlo
auditoria:
• A avaliação do cumprimento do plano é realizada pela holding AdP e assenta na 

avaliação anual de todas as empresas participadas através da elaboração de um 
questionário relativo às principais áreas de risco identificadas como suscetíveis 
de propiciar e potenciar atos de corrupção, visando avaliar o cumprimento dos 
controlos instituídos e despistando eventuais fraquezas no sistema de controlo 
interno da própria Empresa nas áreas de maior risco.

Comissão de ética:
• Compete à Comissão de ética do grupo Águas de Portugal acompanhar, com isenção 

e independência dos órgãos sociais, a divulgação e o cumprimento do Código de 
Conduta e ética do grupo Águas de Portugal, em todas as empresas que o integram.

outros Mecanismos e sistemas de gestão implementados para garantir a deteção 
e a gestão de riscos identificados:
• Definição, supervisão e acompanhamento dos Objetivos Estratégicos – permite 

detetar e corrigir riscos associados aos desvios quanto ao seu cumprimento;
• Os mecanismos de gestão associados ao Sistema de Responsabilidade Empresarial, 

as auditorias e o acompanhamento de indicadores trimestrais de desempenho 
são ferramentas de carácter preventivo que também permitem corrigir e ajustar 
atempadamente aspetos que possam constituir riscos à atividade da Empresa;

• Controlo da gestão de sistemas de informação com vista à salvaguarda da 
informação e garantia da fiabilidade e integridade da mesma;

• Política de Seguros adotada (ex.: responsabilidade civil e ambiental, acidentes de 
trabalho, saúde) permite a minimização, pela transmissão a terceiros, dos riscos 
associados a acontecimentos imprevistos e não controláveis;

• Gestão do Plano Plurianual de Formação, para aumento da eficiência e da 
motivação dos Colaboradores, minimizando riscos associados a turnover e a 
deficiências de desempenho;

• Definição e aplicação de uma política financeira, que permite o controlo dos 
riscos financeiros.
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ALTERAçõES cLIMÁTIcAS
Um dos riscos a que a Águas do Noroeste, S.A. está vulnerável e que pode 
condicionar a sua atividade operacional está associado às consequências de 
fenómenos ligados às alterações climáticas. 

O dimensionamento das infraestruturas é efetuado tendo como base previsões de 
consumos de água/ produção de águas residuais e estes dois aspetos são afetados 
por variações climáticas a médio-longo prazo. 

Para além disso, a proximidade das nossas instalações aos meios hídricos é 
também fator de preocupação face a alterações possíveis de caudal desses meios e 
consequentes danos infraestruturais e operacionais decorrentes de potenciais cheias 
– situação que aliás já ocorreu em anos anteriores. Ainda em períodos de forte seca, 
as origens de água poderão ser afetadas no que concerne à quantidade disponível e 
à qualidade verificada, com impactes sociais associados significativos. Para além de a 
Empresa dever contribuir, com a sua parte num contexto global, para a diminuição 
dos fatores associados às alterações climáticas (como por exemplo, pelo consumo 
de energia e emissões de CO2 associadas), deve diligenciar mecanismos preventivos 
para fazer face a este risco. 

Medidas preventivas face a possíveis alterações climáticas:
• Monitorização dos meios hídricos;
• Plano de Segurança da Água (PSA) – implementado e em funcionamento para 

alguns dos subsistemas. Para além da manutenção de todos os aspetos de gestão 
operacional que visam a garantia da qualidade do nosso produto (a água para 
consumo humano) em todas as etapas do processo, o PSA prevê os mecanismos 
para fazer face a fenómenos extremos, como cheias ou secas;

• Parcerias com instituições, empresas e universidades para desenvolvimento de 
aplicações com vista à modelação e simulação de cenários com variações a nível dos 
meios hídricos (variações quantitativas e qualitativas), incluindo cenários extremos;

• Desenvolvimento de Planos de Emergência integrados para diversas infraestruturas 
– estes planos incluem, para cada cenário de emergência identificado, modos de 
atuação a nível da segurança dos Colaboradores, integridade das infraestruturas, 
ambiente, e continuidade da prestação do serviço.

Para este risco em concreto, e como desenvolvido no ponto relativo à Avaliação do 
Desempenho, têm ainda sido levadas a cabo ações, projetos e iniciativas quer para 
aumento da eficiência de todo o processo de tratamento com vista à diminuição da 
depleção do recurso água, como também para otimização em termos de eficiência 
energética, conduzido indiretamente, a uma redução também das emissões de CO2 
por esta Empresa.
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PERfIL, âMBITO E LIMITES DE ENqUADRAMENTO

O presente Relatório de Sustentabilidade é o segundo elaborado pela Águas do 
Noroeste, S.A e complementa o Relatório e Contas 2011, reporta à totalidade do 
ano 2011 e tem uma periodicidade de publicação anual.

O primeiro Relatório de Sustentabilidade da Águas do Noroeste, S.A. (relatório 
sobre o ano de 2010) foi elaborado incluindo o desempenho das empresas extintas, 
integrando o desempenho da Águas do Noroeste, S.A., entretanto constituída por 
fusão, em junho de 2010. Esse relatório foi verificado por entidade independente.

Assim, neste relatório, os parâmetros de avaliação do desempenho durante 2011 
são comparados sempre que possível com os resultados consolidados da Águas do 
Noroeste, S.A. (como um todo) obtidos em 2010.

As Diretrizes GRI que procuramos seguir neste relato correspondem à sua versão 
3.1. À semelhança do ano anterior, dado que a Empresa resultou de um processo 
de fusão recente, a elaboração deste Relatório de Sustentabilidade não procurou 
como objetivo a conformidade com níveis de excelência de reporte em acordo 
com as Diretrizes GRI, mas sim, e no alinhamento dos princípios da própria GRI, 
ir aumentando ao longo do tempo o seu nível de conformidade com as referidas 
Diretrizes, devendo contudo fazer um retrato realista do seu desempenho, 
dificuldades e sucessos. 

Para a definição do conteúdo do relatório foram tidos em conta os princípios 
preconizados nas Diretrizes GRI: Princípio da Relevância (materiality), Princípio da 
Inclusão das Partes Interessadas (stakeholders inclusiveness), Princípio do Contexto 
da Sustentabilidade (sustentability context) e Princípio da Abrangência (completeness). 

A adoção destes princípios permite que os assuntos abordados e os indicadores 
reportados sejam os relevantes e que satisfaçam as expectativas das Partes 
Interessadas da Empresa, público-alvo deste relatório. Permite ainda que se obtenha 
um contexto abrangente do enquadramento do desempenho da Águas do 
Noroeste, S.A. em todas as vertentes da sustentabilidade (económica, ambiental, 
social) e do desempenho sobre o objeto da cadeia de valor – os nossos produtos, 
Água para Consumo Humano e Águas Residuais Tratadas.

Estão contempladas no presente relatório todas as instalações em toda a área de 
intervenção e todas as atividades desenvolvidas pela Águas do Noroeste, S.A.: a) 
Recolha, Tratamento e Rejeição de Águas Residuais; b) Captação, Tratamento e Adução 
de Água para Consumo Humano;  c) Gestão da Conceção e Desenvolvimento de 
Infraestruturas; e d) Prestação de Serviços Laboratoriais (internos e externos).

Os assuntos e os indicadores abordados foram selecionados tendo em conta:
• Objetivos Estratégicos e Plano a Médio Prazo;
• Acompanhamento do cumprimento dos Princípios de Bom Governo das Empresas 

do setor empresarial do Estado;
• Política do Sistema de Responsabilidade Empresarial;
• Enquadramento da atividade da Empresa no seu setor;

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011
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• O impacte da atividade da Águas do Noroeste, S.A. em termos económicos, 
ambientais, sociais e na saúde pública (neste caso, através do desempenho sobre o 
produto) e contributo para o Desenvolvimento Sustentável e Melhoria Contínua;

• A norma AA1000 (Stakeholder Engagement Standard) para a seleção e 
caracterização das Partes Interessadas; 

• As expectativas das Partes Interessadas selecionadas, tendo como base:
 − Inquéritos de Satisfação a Clientes; 
 − Inquéritos de Satisfação a Colaboradores;
 − Reclamações e/ ou outras comunicações de Partes Interessadas;
 − Indicadores de desempenho para benchmarking sectorial. 

• Requisitos para o produto (água para consumo humano), outra legislação aplicável 
à atividade e orientações do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais para o período 2007-2013 (PEAASAR II);

• Impactes, Riscos e Oportunidades identificados para a Empresa.
 

qUALIDADE DO RELATÓRIO

Numa perspetiva de rigor, continuidade e de modo a sustentar a qualidade do 
Relatório sobre o ano 2011, foi mantida a consistência com os princípios de GRI: 
Equilíbrio, Comparabilidade, Precisão, Periodicidade, Clareza e Fidedignidade.

Equilíbrio (balance)
São reportados os aspetos positivos e os negativos mantendo a política de 
transparência. é ainda dado relevo a questões fundamentais de modo a permitir 
uma avaliação equilibrada e razoável do desempenho global da Empresa.

comparabilidade (comparability)
Sempre que possível e traga valor acrescentado, os resultados são comparados 
com os anos anteriores. É efetuada ainda uma comparação entre as empresas que 
deram, por fusão, origem à Águas do Noroeste, S.A.

Precisão (accuracy)
Para o cálculo de indicadores que não são da GRI foram utilizadas fórmulas validadas 
quer pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR) quer pelo Grupo 
Dinamizador do Sistema de Responsabilidade Empresarial. No caso dos indicadores 
propostos pela GRI, foram seguidos os protocolos de indicadores da GRI, tendo sido 
obtida, sempre que possível, a respetiva validação externa no âmbito da verificação 
externa do Relatório de Sustentabilidade. Contudo, e na sequência da necessidade 
de agregação e consolidação de dados históricos das empresas que deram origem 
por fusão à Águas do Noroeste, S.A., há valores cuja comparação não pode ser 
direta nem linear. Para além disso, para evitar perdas de precisão, evitou-se o reporte 
de valores relativos/específicos, tendo-se optado por valores absolutos.

Periodicidade (timeliness)
O presente relatório reporta-se à atividade desenvolvida pela Águas do Noroeste, 
S.A. e à atividade das empresas que lhe deram origem por fusão em 2010. Reporta-se 
ainda, geograficamente a Portugal Continental, ao ano civil de 2011 e pretende-se que 
tenha uma periodicidade de publicação anual.

clareza (clarity)
De modo a tornar o relatório de fácil compreensão e consulta por todas as Partes 
Interessadas as informações são, sempre que possível, apresentadas sob a forma 
gráfica e o relatório encontra-se organizado segundo a estrutura GRI.
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fidedignidade (reliability)
As fontes dos dados utilizados para o cálculo dos indicadores são referidas sempre 
que considerado adequado. Os indicadores recolhidos pela Águas do Noroeste, S.A. 
são analisados em reuniões do GSRE, de modo a otimizar o rigor e a fidedignidade 
dos dados. Para além disso, são sujeitos a auditorias no âmbito do Sistema de 
Responsabilidade Empresarial e a auditorias financeiras. Há ainda indicadores 
reportados no âmbito do processo de regulação levado a cabo pela ERSAR e que 
são sujeitos a auditorias parciais, garantindo-se deste modo um maior rigor. 

Para reforçar o princípio da Fidedignidade, o presente relatório é verificado por 
uma entidade externa independente.

cONTAcTO PARA EScLAREcIMENTO DE DúvIDAS 
SOBRE O RELATÓRIO

Raquel figueiredo
raquel.figueiredo@adnoroeste.pt
www.adnoroeste.pt

polo de barcelos (sede)
Lugar de Gaído, Barcelos, 4755-045 Areias de Vilar
tel. geral: +351 253 919 020 | fax geral: +351 253 919 029

polo de guimarães
Ed. D. Afonso Henriques, Av. S. Gonçalo, n.º 682, 4810-525 Guimarães
tel.: +351 253 520 770 | fax: +351 253 520 779

polo de Viana do Castelo
Ed. Active Center, Praça do Alto Minho, 4900-432 Viana do Castelo
tel.: +351 258 810 400 | fax: +351 258 810 401 

vERIfIcAçãO
  

A Águas do Noroeste, S.A. decidiu sujeitar o presente Relatório de Sustentabilidade 
a um processo de verificação externa e independente, de acordo com as normas 
internacionais. 

Nível de conformidade declarado em resultado do processo de verificação externa – b+

C C+ b b+ a a+
Obrigatório

Auto declarado •
Opcional

Examinado por terceiros •
Examinados pela GRI
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gOvERNAçãO

ESTRUTURA DE gOvERNAçãO
O modelo de governo da Águas do Noroeste, S.A. tem como enquadramento os 
Estatutos da Sociedade, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 41/2010, de 29 de abril, 
o Estatuto do Gestor Público (EGP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 
27 de março, e os Princípios de Bom Governo (PBG) das empresas integradas 
no Setor Empresarial do Estado, estabelecidos pela Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 28 de março, bem como o Código das Sociedades 
Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86, de 2 de setembro, republicado no Decreto-Lei 
n.º 76-A/2006, de 29 de março) e de acordo com os estatutos da Empresa, estando 
garantidos os mecanismos de independência do Conselho de Administração em 
relação aos restantes órgãos sociais, para além dos mecanismos de fiscalização da 
gestão da Sociedade, função desempenhada pelo Conselho Fiscal. 

A remuneração dos órgãos de governação é apresentada no Relatório e Contas.

Assim, os órgãos de administração e de fiscalização do atual modelo de governo 
estão ajustados à dimensão e à complexidade da Empresa, tendo em vista a 
necessidade de assegurar eficácia no processo de tomada de decisões e de garantir 
uma efetiva capacidade de supervisão. 

Essa estrutura social inclui os seguintes órgãos: 
• Assembleia-Geral; 
• Conselho de Administração; 
• Comissão Executiva;
• Conselho Fiscal. 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011
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ÓRgãOS SOcIAIS ELEITOS
Os Órgãos Sociais da Águas do Noroeste, S.A. eleitos pela Assembleia-Geral de 10 
de maio de 2010, para o mandato 2010-2012, apresentam a seguinte composição:

 Mesa da Assembleia-geral 

 Presidente António Alberto de Castro Fernandes

 Vice-Presidente Paulo Manuel Marques Fernandes

 Secretário Ana Cristina Rebelo Pereira

 conselho de Administração 

 Presidente José Maria Martins Soares

 Vogais António Gonçalves Bragança Fernandes, em representação do Município da Maia

  António Magalhães da Silva, em representação do Município de Guimarães

  Armindo Borges Alves da Costa, em representação do Município de Vila Nova de Famalicão

  José Maria da Cunha Costa, em representação do Município de Viana do Castelo

  José Carlos Tentúgal Valente

  José Pedro Couceiro Couto Lopes

  Paulo Jorge Barroso de Queirós

  Fernando Manuel Gonçalves dos Santos Marques

 comissão Executiva 

 Presidente José Maria Martins Soares

 Vogais José Carlos Tentúgal Valente

  José Pedro Couceiro Couto Lopes

  Paulo Jorge Barroso de Queirós

 conselho fiscal 

 Presidente Saskia Márcia Ferreira Lopes

 Vogal Luís Miguel Barros Martins Damas 

  Pedro Miguel Cerqueira Abreu

 Revisor Oficial de contas Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A., representada por Rui Manuel Cunha Vieira

 Secretário da Sociedade Sofia Manuela Freitas Antunes Queirós

 comissão de vencimentos 

 Presidente -

 Vogal Paulo Jorge Pinto da Silva

O Presidente da Câmara Municipal da Maia, António Bragança Fernandes, foi eleito, por cooptação, para o Conselho de Administração, a 28 de dezembro de 

2010, tendo a mesma sido ratificada pela Assembleia-Geral da Sociedade, em reunião realizada a 21 de março de 2011.

Os membros do Conselho Fiscal identificados anteriormente foram eleitos na Assembleia-Geral de 20 de dezembro de 2011, para o restante período do 

mandato, em substituição dos membros anteriormente eleitos mas que apresentaram a sua renúncia em devido tempo. 

O Presidente da Comissão de Vencimentos, Pedro da Cunha Serra, apresentou, a 22 de novembro de 2011, a sua renúncia ao cargo, e o Vogal da Comissão 

de Vencimentos, António Bragança Fernandes, apresentou, em 25 de janeiro de 2011, a sua renúncia ao cargo, não tendo, até ao presente momento, sido 

substituídos, prevendo-se que tal venha a ocorrer na próxima reunião da Assembleia-Geral. 

A Comissão de Vencimentos não é um Órgão Social. é designada em sede de Assembleia-Geral e de acordo com o constante nos Estatutos da Sociedade e no 

Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/ 2007, de 27 de março, fixa as remunerações dos Gestores Públicos.
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MISSãO, vALORES, cÓDIgO DE cONDUTA

POLÍTIcA DO SISTEMA DE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

Missão
Conceber, construir e explorar as infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento do sistema multimunicipal, num quadro de sustentabilidade económica, 
social e ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 
e para o desenvolvimento socioeconómico da região

visão
Ser uma Empresa de referência nacional no setor da água, em termos da qualidade do 
serviço prestado, e um parceiro ativo para o desenvolvimento sustentável da região.

O que valorizamos

satisfação dos Clientes e das outras partes Interessadas
Satisfazendo as expectativas e necessidades, que deverá ser procurada de uma forma 
contínua, objetiva e sistemática, com adequada sensibilização para a importância do 
produto fornecido e dos serviços prestados e do equilíbrio do meio hídrico.

envolvimento dos Colaboradores
Assegurando condições de trabalho, formação e atualização adequadas, incentivando 
e motivando de forma permanente, desenvolvendo as suas atividades com respeito 
pelo ambiente e pela segurança.

aperfeiçoamento e Inovação
Dotando a região de infraestruturas capazes de garantir a missão da Empresa, 
procurando um constante aperfeiçoamento e inovação em todas as fases e 
processos, adotando soluções tecnológicas que assegurem a sustentabilidade 
económica e ambiental da Empresa.

desenvolvimento sustentável
Apostando nas vertentes económica, social e ambiental, cumprindo toda a legislação 
e requisitos aplicáveis, assim como todas as expectativas das Partes Interessadas, 
fomentando um modelo de organização que permita o desenvolvimento sem 
prejudicar as necessidades das gerações futuras.

Compromissos sociais
Respeitando a liberdade e promovendo a valorização dos Colaboradores e das 
restantes Partes Interessadas, recusando o trabalho infantil, valorizando a liberdade 
na relação de trabalho, a liberdade de associação e representação, a igualdade de 
oportunidades, promovendo a segurança e a higiene, prevenindo a ocorrência de 
lesões, ferimentos e danos para a saúde, assegurando o recurso a uma cadeia de 
fornecimento que partilhe os mesmos valores.

Melhoria contínua
Aumentando a eficiência do Sistema Responsabilidade Empresarial, através da 
revisão periódica e regular da política, dos processos, dos objetivos e das metas, e do 
desenvolvimento dos recursos humanos, de modo a obter níveis de desempenho 
cada vez mais elevados e atingir um aperfeiçoamento contínuo e uma inovação 
constante, assumindo o compromisso de prevenção da poluição, da redução 
significativa dos riscos, e dos impactes ambientais e sociais inerentes à atividade da 
Empresa, com o envolvimento de todos os Colaboradores.
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transparência
Garantindo a integração e o relacionamento transparente e constante com todas 
as Partes Interessadas, adotando estratégias e ações em sintonia com elevados 
padrões de ética.

Comunicação
Divulgando, interna e externamente, a política da Empresa, comunicando a sua 
evolução e concretização, a todas as Partes Interessadas.

Código de Conduta e ética
A Águas do Noroeste, S.A. subscreve dois Códigos de Conduta, ambos emanados 
da holding, e que vinculam todos os Colaboradores das empresas participadas – o 
“Código de Conduta e ética” e o “Código de Conduta VIH”.

Compete à Comissão de ética do grupo Águas de Portugal acompanhar, com isenção 
e independência dos órgãos sociais, a divulgação e o cumprimento do Código de 
Conduta e ética do grupo Águas de Portugal, em todas as empresas que o integram.

código de conduta e ética

Valores Centrais
• Espírito de Servir
•  Excelência
•  Integridade
•  Responsabilidade
• Rigor

princípios
• Respeito e proteção dos direitos humanos
•  Respeito pelos direitos dos trabalhadores
• Luta contra a corrupção
• Erradicação de todas as formas de exploração
• Erradicação de todas as práticas discriminatórias
•  Responsabilidade na defesa e proteção do meio ambiente
•  Contribuição para o desenvolvimento sustentável

código de conduta vIh

Compromisso
• Não discriminar as pessoas que vivem com a infeção pelo VIH quer sejam 

trabalhadoras ou candidatas a cargos na Empresa;
• Assegurar a igualdade entre homens e mulheres no que respeita ao acesso à 

prevenção e ao tratamento da infeção pelo VIH;
• Facilitar a divulgação junto de trabalhadores e trabalhadoras de materiais 

informativos relativos à infeção pelo VIH e participar em programas de prevenção 
envolvendo os seus representantes;

• Reconhecer que a realização do teste para deteção de infeção pelo VIH, enquanto 
medida de saúde pública importante, é insusceptível de comprometer o ingresso 
e a progressão na carreira de cada trabalhador/a;

• Respeitar e fazer respeitar o carácter voluntário dos testes para deteção da 
infeção pelo VIH e a confidencialidade dos seus resultados;

• Facilitar o acesso aos cuidados de saúde e à proteção social em condições de 
igualdade para todas as pessoas da Empresa.
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O Código de Conduta e Ética da Águas do Noroeste, S.A. está disponível no site 
institucional da Empresa, no seguinte endereço: 
www.adnoroeste.pt/aguas-do-noroeste/codigo-de-conduta-e-etica

REgULAçãO

A ERSAR tem como função regular e controlar os mecanismos que de algum modo 
substituem os que um mercado competitivo proporciona, minimizando os efeitos 
decorrentes da existência de monopólios naturais, caraterísticos dos sistemas de 
abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais.

A regulação exercida pela ERSAR compreende: regulação Económica, regulação da 
Qualidade do Serviço e regulação da Qualidade da Água:

REgULAçãO EcONÓMIcA
De acordo com o disposto nos contratos de concessão, o ciclo regulatório anual 
inicia-se em 30 de setembro com a apresentação das propostas de orçamento 
e projeto tarifário para o(s) ano(s) seguinte(s) ao Concedente e ao Regulador e 
contratualmente tem uma duração de 60 dias. As propostas são apresentadas em 
conformidade com o disposto na Portaria 1275/2003, de 7 de novembro. 

REgULAçãO DA qUALIDADE DE SERvIçO
Anualmente, o Regulador avalia a qualidade de serviços das empresas concessionárias 
de serviços de água, saneamento e resíduos em alta e baixa através de um conjunto 
de indicadores, fazendo o benchmark entre as várias concessionárias, que publica no 
relatório anual que faz sobre o setor.

REgULAçãO DA qUALIDADE DA ÁgUA
A ERSAR é a autoridade competente em matéria de qualidade da água para 
consumo humano, criando assim mais uma linha de regulação da atividade das 
empresas de abastecimento de água. Anualmente, estas empresas devem submeter 
para aprovação do Regulador o Plano de Controlo da Qualidade da Água 
(PCQA) para o ano seguinte, que a ERSAR aprova e monitoriza. Os resultados 
da monitorização dos PCQA são publicados permitindo aos consumidores terem 
acesso a um conjunto de informação relativa à qualidade da água que consomem, 
bem como o nível de incumprimento dos parâmetros legais pelo seu fornecedor. 

cONfLITOS DE INTERESSE

No âmbito da sua atividade e no enquadramento no setor, a Águas do Noroeste, 
S.A. pode ser confrontada com situações potenciais geradoras de conflitos de 
interesse, principalmente entre as Partes Interessadas Acionista/ Cliente, Acionistas 
minoritários/ Acionista maioritário – holding AdP e, no caso do Laboratório, na 
relação com o Cliente, com destaque para o Cliente interno (a própria Águas do 
Noroeste, S.A.).

A ocorrência deste tipo de situações é suscetível de pôr em risco a imparcialidade e 
independência da atuação da Empresa, pelo que constitui prioridade definir medidas 
em matéria de prevenção e gestão de conflitos de interesses, de acordo com as 
regras legais e regulamentares aplicáveis, mas também desenvolvendo algumas 
práticas internas que contribuam de alguma forma para a minimização desse risco.

ERSAR
ENTiDADE REGUlADORA DE 

ÁGUAS E RESíDUOS

O ESTATUTO DA ERSAR, 
REFORçADO COM O 

DECRETO-LEI 277/2009, DE 02 
DE OUTUBRO DE 2009, CRIA 

AS CONDIçõES PARA REDUzIR 
AS DISTORçõES DE MERCADO 

ExISTENTES, DECORRENTES 
DO FACTO SEREM PRATICADOS 
TARIFÁRIOS AOS UTILIzADORES 

FINAIS QUE NãO ESTãO 
OTIMIzADOS, UMA VEz QUE 

ESTES TARIFÁRIOS PASSARãO A 
PODER SER ESCRUTINADOS PELO 

REGULADO.

http://www.adnoroeste.pt/aguas-do-noroeste/codigo-de-conduta-e-etica
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MEcANISMOS PARA fAzER fAcE A POTENcIAIS cONfLITOS 
DE INTERESSE

Mecanismos legais:
• Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), de 1 de julho 

de 2009;
• Princípios de Bom Governo das empresas do setor empresarial do Estado 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de março);
• Regulação, através da ERSAR;
• Dever de informação perante o Concedente (Ministério da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território), de acordo com o Contrato de Concessão; 
• O próprio Contrato de Concessão prevê mecanismos de equidade no tratamento 

dos diferentes acionistas que previnem eventuais conflitos de interesse entre cada 
acionista isoladamente e os interesses gerais da Sociedade;

• Auditoria financeira.

Mecanismos internos de autorregulação:
• Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (para dar 

cumprimento à Recomendação do CPC);
• Análise, apresentada no Relatório e Contas, ao grau de cumprimento dos Princípios 

do Bom Governo a que se encontram sujeitas as empresas que integram o Setor 
Empresarial do Estado;

• Código de Conduta e ética e Código de Conduta VIH;
• Missão, Visão, Política da Águas do Noroeste, S.A.;
• Sistema de Responsabilidade Empresarial certificado por entidade independente; 
• Grupo Dinamizador do SRE (GSRE), órgão consultivo que reúne pelo menos 

trimestralmente, cuja dinamização e participação ativa global constitui um 
mecanismo para supervisionar o desempenho económico, ambiental e social da 
Empresa, incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou 
conformidade com legislação, normas, códigos ou princípios;

• No âmbito da prestação de serviço de análises laboratoriais, a Acreditação do 
mesmo é também por si só um mecanismo interno que promove uma proteção 
contra conflitos de interesse, para além do facto de estar integrado no Sistema 
de Responsabilidade Empresarial da Empresa. Há garantia de anonimato das 
amostras em análise e o “cliente interno” é considerado como “cliente”. Há ainda 
a assinatura de uma Declaração de Confidencialidade sobre todo o processo 
laboratorial por parte dos mais diretamente envolvidos.

REgULAMENTOS INTERNOS E ExTERNOS

No desenrolar da sua atividade a Águas do Noroeste, S.A., tem um conjunto de 
obrigações que decorrem de disposições legais, contratuais, normativas e outras, 
nomeadamente:
• Contrato de Concessão entre Governo Português e a Águas do Noroeste, S.A.;
• Contrato de Concessão do SIDVA – Sistema Integrado de Despoluição do Vale 

do Ave, celebrado entre a AMAVE – Associação de Municípios do Vale do Ave e 
a TRATAVE – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A., posteriormente cedido 
pela AMAVE à Águas do Ave, S.A.;

• Contratos de Fornecimento e de Recolha com os Municípios e outras entidades;
• Contratos de Concessão para a Utilização de Recursos Hídricos para Captação 

de Águas Superficiais destinadas ao Abastecimento Público, celebrados entre a 
Águas do Noroeste, S.A. e a ARH Norte, em representação do Estado Português;

• Regulamento de Exploração de Serviço Público de Abastecimento de Água para 
Consumo Humano (em aprovação pela ERSAR);
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• Regulamento de Exploração de Serviço Público de Saneamento de Águas 
Residuais (em aprovação pela ERSAR);

• Toda a legislação aplicável à atividade;
• Regulamentos próprios;
• Código de Conduta e ética e Código de Conduta VIH;
• Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

A Águas do Noroeste, S.A. é uma empresa certificada em Qualidade, Ambiente, 
Segurança, e Responsabilidade Social e tem ainda, na área de Laboratório, um conjunto 
de parâmetros acreditados relativos à medição e controlo de qualidade de água para 
consumo humano. Neste contexto, consideram-se como aplicáveis todos os documentos 
criados internamente que visem o apoio e o cumprimento dos normativos subjacentes 
a estes sistemas de gestão integrados no âmbito da certificação e acreditação.

Para a implementação e certificação do Sistema de Gestão de Responsabilidade 
Empresarial, a Águas do Noroeste, S.A. tem vindo a implementar Manuais, 
Procedimentos, Regulamentos, etc., documentos internos que vão ao encontro do 
especificado nos requisitos de cada um dos referenciais normativos referidos. 

Como exemplo, elencam-se os seguintes:

Manual do Sistema de Responsabilidade Empresarial

Manual da Qualidade do Laboratório 

Manual de Acolhimento

Manual de Avaliação de Desempenho

Manual de Boas Práticas na Utilização de Equipamentos e Ferramentas Informáticas

Manual de Codificação de Equipamentos

Manual de Competências

Manual de Funções

Manual de Governo da Sociedade

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Procedimento – Aquisição de Bens Móveis e Serviços

Procedimento – Avaliação da Satisfação de Utentes

Procedimento – Avaliação do Nível de Satisfação dos Colaboradores

Procedimento – Comunicação Interna e Externa

Procedimento – Contratação Pública Geral

Procedimento – Deslocações em Serviço e Despesas. Ajudas de Custo e Abonos para Transporte

Procedimento – Estatuto de Trabalhador Estudante

Procedimento – Funcionamento do serviço de saúde no trabalho

Procedimento – Gestão de Assiduidade e Controlo de Acessos

Procedimento – Gestão de Auditorias

Procedimento – Gestão de Constatações e Ações

Procedimento – Gestão de Documentos e Registos

Procedimento – Gestão de Equipamentos de Proteção Individual 

Procedimento – Gestão de Incidentes

Procedimento – Gestão de Reclamações

Procedimento – Gestão de Recompensas

Procedimento – Gestão dos Equipamentos de Monitorização e Medição

Procedimento – Gestão e Organização dos Laboratórios de Processo

Procedimento – Identificação de perigos, apreciação do risco e definição de controlos

Procedimento – Identificação e Avaliação de Aspetos Ambientais

Procedimento – Medição e cálculo dos volumes para efeitos de faturação dos serviços de 

Fornecimento de Água e de Recolha de Efluentes

Procedimento – Participação e consulta em matéria de segurança e saúde no trabalho

Procedimento – Receção e Faturação de Efluentes resultantes da limpeza de Fossas Sépticas
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Procedimento – Recrutamento, Seleção, Admissão, Acolhimento e Integração

Procedimento – Regime de Prevenção Domiciliária

Procedimento – Responsabilidade Social

Procedimento -Valorização Profissional

Regulamento de Aquisição, Atribuição e Utilização de Viaturas de Serviço

Regulamento de Atribuição e Utilização de Telemóveis e Acessórios de Acesso Remoto à Internet

Regulamento de Carreiras

Regulamento de Estágios

Regulamento para Atribuição de Subsídios, Patrocínios e Donativos

Regulamento para Fornecedores 

Regulamento para Visitantes

Toda a documentação de apoio ao Sistema de Responsabilidade Empresarial está 
disponível para consulta de todos os Colaboradores através de uma plataforma 
informática interna (intranet) salientando-se, pela sua importância, o Regulamento 
para Fornecedores e outra documentação relevante a Partes Interessadas externas, 
que está disponível no sítio da Empresa em www.adnoroeste.pt.

O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

O SRE é o sistema de gestão que resulta da integração e implementação de 
vários referenciais normativos (Qualidade, Ambiente, Segurança Higiene e Saúde 
Ocupacional e Responsabilidade Social) e é gerido e implementado pela Gestão de 
Topo apoiada pela área de Responsabilidade Empresarial, visando e promovendo a 
implementação e cumprimento da Política da Empresa. 

Algumas das principais atividades, dinamizadas no âmbito do SRE, incluem 
o desenvolvimento de atividades de prevenção e de proteção contra riscos 
profissionais e a promoção de boas práticas ambientais e sociais, de modo a cumprir 
todos os requisitos legais e normativos aplicáveis, garantindo condições de trabalho 
seguras a todos os que trabalham diretamente com a Empresa (Colaboradores e 
subcontratados) e o desenvolvimento das mesmas, com o menor impacte possível 
no ambiente e em respeito com os compromissos sociais assumidos pela Empresa. 

Inclui ainda a implementação de medidas preventivas, corretivas ou de melhoria, no 
âmbito da gestão da segurança, gestão ambiental e de responsabilidade social e a 
promoção e dinamização de informação, formação e consulta dos trabalhadores em 
todas as vertentes da Responsabilidade Empresarial.

No âmbito da gestão da qualidade, intrínseca a todos os aspetos da atividade da 
Empresa, o SRE é responsável por promover e fazer garantir o cumprimento dos 
requisitos associados à NP EN ISO 9001 e requisitos legais e contratuais aos quais 
a Águas do Noroeste, S.A. está vinculada. Promove e coordena ainda a realização 
de auditorias ao sistema de gestão, a gestão de constatações e ações, a gestão de 
reclamações, a gestão do processo de avaliação de fornecedores e o reporte do 
desempenho da sustentabilidade, quer sob a forma de indicadores de desempenho, 
quer através da análise do sistema no âmbito de reuniões periódicas do Grupo 
Dinamizador do Sistema de Responsabilidade Empresarial e sua consolidação em 
relatórios, como por exemplo o Relatório de Sustentabilidade. Tem ainda a seu cargo 
o processo de gestão dos Equipamentos de Medição e Monitorização da Empresa.
O SRE da Águas do Noroeste tem a sua origem num trabalho de consolidação, 
uniformização e adaptação dos Sistemas de Gestão existentes e certificados das 
empresas que, por fusão, deram origem à Águas do Noroeste, S.A. – Águas do Ave, 
S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, S.A.

âMBITO DO SRE

GESTãO DA CONCEçãO 
E DA CONSTRUçãO DE 

INFRAESTRUTURAS,
CAPTAçãO, TRATAMENTO E 
ADUçãO DE ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO,
RECOLHA, TRATAMENTO E 

REJEIçãO DE ÁGUAS RESIDUAIS.

http://www.adnoroeste.pt/
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Em 2010 a entidade certificadora APCER realizou uma auditoria de extensão, 
alargando o âmbito do certificado de uma das empresas extintas à restante atividade 
da Empresa, assim, ainda em 2010, a Águas do Noroeste, S.A. obteve a certificação 
nos referenciais de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social 
(NPENISO9001, NPENISO 14001, OHSAS18001 e SA8000, respetivamente). 

Em 2011, e de modo a validar a extensão de âmbito e a consistência do sistema 
de gestão entretanto consolidado, a Águas do Noroeste, S.A. foi sujeita a uma 
auditoria de renovação. A entidade certificadora APCER concluiu estarem reunidas 
as condições necessárias à Renovação do Sistema de Gestão, pelo que emitiu 
decisão favorável quanto à renovação das diversas certificações – os certificados 
encontram-se disponíveis no sítio da Empresa. 

As auditorias, para além de serem também um dos principais mecanismos para 
a Melhoria Contínua, permitem obter a demonstração da conformidade do SRE 
perante as Partes Interessadas da Empresa, contudo, para além destes mecanismos, o 
SRE é também monitorizado com outras ferramentas de gestão, como por exemplo, 
em reuniões trimestrais do Grupo SRE, Revisão do Sistema, Indicadores de Gestão.

Auditorias realizadas e constatações associadas:

tIpo de autorIa
data

Não
CoNforMIdades

oportuNIdades 
de MelhorIa

responsabilidade social

APCER/ Acompanhamento

APCER/ Renovação

abril

outubro

3

4

7

14

Qualidade, ambiente, segurança 

APCER/ Renovação junho 2

6

7

11

8

8

Qualidade, ambiente, segurança 

e responsabilidade social

Interna maio 22 17

laboratório

Interna

IPAC/ Acompanhamento e Extensão

junho

outubro

9

16

15

5

Cliente julho 14 4

MEcANISMOS DE cOMUNIcAçãO cOM A gESTãO

Os acionistas, de acordo com os Estatutos da Empresa, designam administradores 
que os representam no Conselho de Administração, que permite em todos os 
momentos refletir a posição desses acionistas na gestão corrente da Sociedade. Existe 
também um acordo parassocial que estabelece um mecanismo de rotatividade, a 
meio de cada mandato, dos representantes dos acionistas minoritários nos Órgãos 
Sociais da Empresa, designadamente no Conselho de Administração.

Como um dos objetivos para 2011, a Empresa tinha definido a consolidação das 
práticas de comunicação da Empresa que, em consequência da fusão, ficaram 
desarticuladas face à nova realidade da Empresa. 

Neste âmbito, foi entendida como fulcral a existência de um Representante dos 
Colaboradores, tendo para tal sido instruído o processo de eleição (associando 
ao Representante para a Segurança) nos termos da legislação em vigor, não tendo 
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sido apresentadas candidaturas. A solução encontrada para colmatar a ausência de 
Representante dos Colaboradores, mantendo a existência de uma figura que possa 
constituir um elo de comunicação coeso entre os Colaboradores e a Gestão ao mais 
alto nível, foi a constituição de um grupo de Colaboradores que representassem 
várias funções da Empresa e onde o porta-voz faria a ponte com a Gestão. Prevê-se 
que esta situação esteja resolvida durante o 1.º trimestre de 2012.

Foi ainda emitido, em 2011, o procedimento interno relativo a comunicação com 
várias Partes Interessadas, já adaptado à realidade Águas do Noroeste, S.A. Este 
procedimento encontra-se em fase de implementação.

Para além destes mecanismos, os Colaboradores continuaram a dispor de uma intranet 
dinâmica que é utilizada como ferramenta preferencial de comunicação interna.
 
Foi ainda levado a cabo durante 2011 o processo de avaliação da Satisfação dos 
Colaboradores, de carácter anónimo, onde lhes foi possibilitada uma ferramenta 
onde puderam deixar sugestões ou aspetos que pretendessem ver melhorados. 
Para além desses mecanismos, os mecanismos de Consulta aos Colaboradores sobre 
temas associados à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, também permitem aos 
Colaboradores comunicar aspetos relacionados com estas questões.
 
Em 2011 foi ainda concluído o processo de Avaliação de Desempenho dos 
Colaboradores, processo que pretende ser bidirecional e de onde emanam 
necessidades de formação e questões associadas à melhoria de desempenho dos 
Colaboradores e processos da Empresa.

INvESTIgAçãO, DESENvOLvIMENTO E INOvAçãO

A promoção e apoio a projetos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
enquadra-se no âmbito da Política da Empresa. Se bem que nem sempre de 
forma enquadrada com a definição oficial, esta dinâmica é obtida através de 
parcerias e protocolos com entidades externas (ex.: universidades, empresas de 
desenvolvimento tecnológico), através do acolhimento de estagiários e da afetação 
de recursos internos para realização de projetos específicos e valorizadores para os 
processos produtivos e administrativos das empresas. 

 

A “Investigação e Desenvolvimento” aparece normalmente integrada 
nos processos de “Inovação”. Todavia, nem toda a “Inovação” implica 
“Investigação e Desenvolvimento”.

De acordo com a definição aceite pela OCDE, a “Inovação” corresponde à 
implementação de uma nova ou significativamente melhorada solução para Empresa, 
em termos de produto, de processo, de método organizacional ou de marketing, com 
o objetivo de reforçar a posição competitiva, aumentar a performance ou melhorar 
o conhecimento. A referida “implementação de uma nova ou significativamente 
melhorada solução para a Empresa” não tem que ser uma estreia em termos de 
mercado. Para ser “Inovação”, basta que tal solução seja nova para a Empresa. “Inovação” 
não é apenas ter uma boa ideia ou preparar um bom relatório. “Inovação” significa 
implementar, ou seja, passar ao mercado ou utilizar de facto na Empresa. Por outro 
lado, igualmente de acordo com a OCDE, a “Investigação e Desenvolvimento” (I&D) 
é o trabalho criativo, realizado de forma sistemática com o objetivo de aumentar o 
conhecimento, bem como o uso desse conhecimento para inventar novas aplicações.
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Como exemplo de algumas das atividades desenvolvidas neste contexto, algumas 
das quais em continuidade de projetos iniciados em anos anteriores, destacam-se 
as seguintes:

projetos I&d 2011
programa greenlight Promoção da eficiência energética em iluminação nomeadamente através da introdução de iluminação 

mais eficiente, em edifícios e espaços exteriores, tendo como principal objetivo a redução das emissões 

de CO2 associadas ao consumo de energia e a redução da dependência das importações energéticas. 

Instalação de reguladores de tensão nas ETAR de Viana do Castelo Cidade e da zona Industrial e na 

ETAR do Ave, tendo-se verificado uma redução no consumo de energia nos sistemas de iluminação 

de mais de 30%.

Videovigilância Especificação, desenvolvimento e colocação em serviço de plataforma de gestão integrada da 

videovigilância das infraestruturas do Sistema Adutor.

geotermia Instalação de Geotermia para climatização do Edifício de Exploração – Avaliação da atratividade técnica 

e económica da alteração do sistema de climatização para a instalação de um sistema Geotérmico com 

base na água do processo (em análise).

aproveitamento hidroelétrico Projeto de avaliação na instalação de aproveitamento hidrelétrico no Reservatório de Beiriz, promovido 

pela Empresa Águas de Portugal Energias.

sistemas solares fotovoltaicos Continuação do alargamento do número de infraestruturas (reservatórios de água para consumo 

humano) com instalação de sistemas solares fotovoltaicos e avanço na análise da viabilidade para a 

produção de energia elétrica a partir destes sistemas nas áreas das grandes ETAR em construção: 

Serzedelo II, Agra II e Lordelo/ Aves.

sistemas eólicos Análise do potencial eólico para geração de energia elétrica, na área de implantação da ETA do 

Rabagão.

Motor Challenge Prémio europeu de eficiência energética no âmbito do programa europeu “The European Motor 

Challenge programme”, medida promovida pela Comissão Europeia e que tem como objetivo o 

aumento da eficiência energética através da promoção de boas políticas de gestão e da utilização 

de equipamentos de acionamento mais eficientes. Instalação de controladores de binário na Estação 

elevatória de Barradas e de variadores de frequência na Estação Elevatória da ETA de Queimadela e 

na Captação da ETA de Areias de Vilar.
auditorias energéticas Realização da auditorias energéticas aos maiores consumidores de energia do universo Noroeste, 

num total de 150 infraestruturas, tendo como objetivo melhorar a eficiência dos processos através da 

implementação de medidas de eficiência energética.

funcionalidades na intranet Processo Digital do Colaborador, Gestão Documental, Gestão de Reclamações, Gestão de Constatações 

e Ações, Ausências e Presenças, Gestão de Salas, Gestão de Formação, entre outras.

estudos para a delimitação de perímetros 

de proteção

Coordenação da elaboração dos “Estudos de delimitação dos perímetros de captação de águas 

superficiais destinadas ao abastecimento público para consumo humano”. Os perímetros de proteção 

e as áreas adjacentes às captações de água para consumo humano, são consideradas como zonas 

objeto de medidas de proteção especial, sendo condicionadas, restringidas ou interditas as atuações e 

utilizações suscetíveis de perturbar os seus objetivos específicos, em termos de qualidade e quantidade 

das águas. O estudo, adjudicado pela AdNw à ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A, dividiu-se 

em dois lotes: o primeiro lote corresponde às captações de Troporiz, no rio Minho, Codecede, na ribeira 

de Codecede, em Paredes de Coura, Cavaleiros e Porreiras, também em Paredes de Coura, Cavada, no 

rio Coura e Valada, no rio Âncora. O segundo lote diz respeito às captações de Ázere, no rio Ázere, 

afluente do rio Lima, S. Jorge, no rio Lima, Areias de Vilar, no rio Cávado, Andorinhas, no rio Ave, Rabagão, 

no rio Rabagão, Queimadela, no rio Vizela, e Atei, no rio Tâmega.
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ENvOLvIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

As partes interessadas da Águas do Noroeste, S.A. foram identificadas e caracterizadas 
tendo como base os seis critérios propostos pela AA1000 –Stakeholder Engagement 
Standard, do institute of Social and Ethical accountability: Responsabilidade, Influência, 
Proximidade, Dependência, Representatividade, Política e Estratégia. 

Por grupo de interesses, descrição das principais formas de interação, principais 
temas de interesse, indicadores relevantes e forma de validação: 

Interação tema(s) de interesse Indicadores relevantes Validação

a
ci

on
is

ta
s Águas de portugal

• Aprovação de todos os 

mecanismos de gestão 

estratégica.

• Desempenho de todo o 

sistema para as tomadas de 

decisão.

• Eficiência geral do 

desempenho Águas do 

Noroeste, S.A.

• Todos os indicadores 

(e respetiva análise) 

reportados neste Relatório 

e no Relatório e Contas.

• Aprovação e análise desses 

documentos em sede 

de reunião de Conselho 

de Administração ou 

Assembleia-Geral.Municípios

C
ol

ab
or

ad
or

es

Colaboradores 

(todos)

• Diretamente dependentes 

das atividades da 

organização em termos 

económicos ou financeiros.

• Principal grupo, a par 

dos acionistas, afetado 

pelas decisões políticas e 

orientação estratégia da 

Empresa.

• Através dos seus 

representantes ou 

diretamente, podem 

influenciar decisões 

estratégicas da Empresa.

• Manutenção da estabilidade 

e qualidade do posto de 

trabalho e relações laborais,

• Alterações produzidas 

pela holding ao processo 

de Avaliação de 

Desempenho e Regime de 

Compensações.

• Os da GRI3, em todo 

o grupo LA (Práticas 

Trabalhistas e Trabalho 

Decente), os do grupo HR 

(Direitos Humanos) com 

exceção do HR1 e HR2, 

e indiretamente os do 

grupo SO (Sociedade), os 

do grupo EN (Ambiente) 

e os do grupo PR 

(Responsabilidade pelo 

Produto).

• Auditorias ao Sistema de 

Gestão de Responsabilidade 

Social e de Segurança e 

Saúde no Trabalho.

representante dos 

Colaboradores

agregado familiar 

dos Colaboradores

C
lie

nt
es

Utilizadores finais

• Dependentes da eficiência 

do processo de tratamento 

e de todo o processo 

operativo e de suporte 

da Empresa. No que 

se refere a taxas de 

atendimento, dependem 

ainda do grau de execução 

do cronograma de 

investimentos da Empresa.

• Acesso online aos 

resultados analíticos 

relativos à qualidade 

da água para consumo 

humano e qualidade das 

águas residuais tratadas.

• Ter o produto com a 

qualidade, quantidade e 

pressão exigidos. No caso 

da água para consumo 

humano, ter evidência de 

um Plano de Segurança da 

Água que permita assegurar 

o controlo em todos 

os pontos do processo, 

tornando-o mais eficiente.

• Obter o seu produto 

ao menor custo 

possível. Articulação dos 

investimentos entre os 

sistemas em alta e em baixa.

• Indicadores de 

caracterização da atividade 

e os constantes nas 

diretrizes GRI3, no grupo 

PR (Responsabilidade sobre 

o Produto) e, do grupo 

EC (Económico), o EC1 e 

o EC8.

• Auditorias – Acreditação 

do Laboratório e 

aos Contratos de 

Fornecimento.

• Avaliação da Satisfação do 

Cliente.

• Processo de Gestão de 

Reclamações. 

• Indiretamente através 

do acompanhamento da 

evolução dos consumos e 

dos volumes descarregados.

• Acompanhamento 

do sistema: aumento 

da incidência das 

manutenções preventivas, 

telegestão, minimização 

da ocorrência de fugas 

de água, de interrupções 

de fornecimento ou, no 

caso do saneamento, 

de derrames de águas 

residuais.

utilizadores 

municipais

Industrias
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Interação tema(s) de interesse Indicadores relevantes Validação

fo
rn

ec
ed

or
es

fornecedores com 
capacidade de lesar

• Da qualidade dos 

fornecedores depende 

grandemente o 

desempenho da atividade 

da Empresa, quer sejam 

fornecedores de reagentes 

para o processo produtivo, 

quer sejam fornecedores no 

âmbito da construção de 

infraestruturas, quer sejam 

fornecedores serviços de 

apoio generalizado ou de 

materiais diversos.

• Principalmente no 

caso de fornecedores 

de construção de 

infraestruturas, são também 

eles que nos representam 

no exterior, refletindo o 

acompanhamento que têm 

do Dono de Obra, a Águas 

do Noroeste, S.A.

• Cumprimento dos prazos 

de pagamento. 

• Garantia que a Empresa 

oferece as melhores 

condições para que possam 

desempenhar as suas 

funções.

• Os principais indicadores 

de interesse a este grupo 

são os indicadores de 

caracterização da atividade 

e os constantes nas 

diretrizes GRI3, no grupo 

HR (Direitos Humanos), o 

HR1 e HR2 e, do grupo EC 

(Económico), o EC6

• Auditorias de Qualidade, 

Ambiente, Segurança e 

Responsabilidade Social. 

Auditorias Internas. 

• Acompanhamento 

regular das atividades e 

do Regulamento para 

Fornecedores.

• Processo de Avaliação 

de Fornecedores – 

que inclui aspetos 

específicos da prestação 

do serviço e aspetos 

associados a qualidade, 

ambiente, segurança e 

responsabilidade social.
fornecedores com 
capacidade de 
controlar

C
om

un
id

ad
e

população abrangida 
pelo sistema 
Multimunicipal

• Devido à sua atividade, a 

Águas do Noroeste, SA 

tem um importante papel 

social regional, quer pelo 

produto fornecido – bem 

essencial – como pelo 

facto de ser uma empresa 

fulcral para a promoção 

dos conceitos associados 

ao desenvolvimento 

sustentável com incidência 

nos conceitos relativos 

à gestão dos recursos 

hídricos. Consulta 

de informação sobre 

qualidade da água e sobre 

informações técnicas do 

processo tanto no site da 

Empresa como em visitas 

às Estações de Tratamento 

(ETA e ETAR).

• Ter a garantia da qualidade 

da água consumida em 

termos de consumidor final. 

• Ter a garantia que a 

construção e manutenção 

das infraestruturas afetas ao 

sistema é efetuada visando 

o melhor desempenho 

em termos de qualidade 

e segurança da própria 

construção, e melhor 

desempenho em termos 

ambientais e de segurança 

e saúde ocupacional. 

• Ter garantia de que são 

minimizados os impactes 

ambientais negativos 

decorrentes da atividade da 

Empresa, nomeadamente 

na otimização da utilização 

do recurso água.

• Os principais indicadores 

de interesse a este grupo 

são os indicadores de 

caracterização da atividade 

e os constantes nas 

diretrizes GRI3, no grupo 

SO (Sociedade), do grupo 

EN (Ambiente) e do grupo 

PR (Responsabilidade pelo 

Produto).

• Auditorias a todo o Sistema 

de Responsabilidade 

Empresarial a que a 

Empresa é sujeita. Controlo 

de perdas e otimização do 

processo.

representantes da 
Comunidade local

proprietários 
de terrenos 
expropriados
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Interação tema(s) de interesse Indicadores relevantes Validação

a
ss

oc
ia

çõ
es

/o
rg

an
is

m
os

/o
rg

an
iz

aç
õe

s
 (

g
ov

er
na

m
en

ta
is

 o
u 

N
ão

 g
ov

er
na

m
en

ta
is

)

associações de cariz 
ambiental ou social 
(oNga ou outra)

• Para este grupo 

de interesse foram 

identificados as seguintes 

partes interessadas 

genéricas: Organizações 

não Governamentais 

(ONG’s) ligadas ao 

ambiente, Organizações de 

cariz cultural e desportivo, 

Estabelecimentos de Ensino, 

Organismos sindicais e 

Comunicação social. 

• Outras empresas do Grupo 

AdP, apesar de identificadas 

ou outras organizações 

das quais a Águas do 

Noroeste, S.A. é associada, 

não são consideradas 

partes interessadas ativas 

dado que não cumprem 

com todos os princípios da 

AA1000. 

• Comunicação preferencial 

é efetuada através 

do Relatório de 

Sustentabilidade e site da 

Empresa e a total abertura 

para responder a todas 

as solicitações que estas 

Partes Interessadas possam 

colocar. 

• Ser parceiro na promoção 

da proteção do meio 

ambiente, no fomento 

do conhecimento e 

preservação de valores 

culturais e divulgação 

e apoio de atividades 

desportivas. Ter garantia 

que a Empresa desenvolve 

a sua atividade da forma 

mais eficiente promovendo 

o desenvolvimento 

sustentável.

• Para todo este grupo de 

interesse, os principais 

indicadores de interesse 

são os indicadores de 

caracterização da atividade 

e todos os constantes nas 

diretrizes GRI3.

• Auditorias e certificação 

da totalidade do Sistema 

de Responsabilidade 

Empresarial.
associações de 
cariz cultural ou 
desportivo

organizações/
empresas (incluindo 
empresas do grupo 
adp)

estabelecimentos 
de ensino

• Oportunidade de 

desenvolvimento de 

parcerias mutuamente 

interessantes quer 

na perspetiva de 

desenvolvimento de 

trabalhos de investigação 

em contexto real, como no 

acolhimento de estágios.

Comunicação social

• Dado que tem mecanismos 

para influenciar a 

opinião pública sobre o 

desempenho e imagem da 

Águas do Noroeste, S.A., 

logo, indiretamente sobre 

a confiança do consumidor 

final no nosso produto, a 

Empresa mantém, através 

da Área de Comunicação 

e Educação Ambiental, uma 

relação estreita, aberta e 

transparente.

sindicatos

• Receber os anseios dos 

Colaboradores e atuar 

junto dos intervenientes 

competentes.
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AçõES DE DINAMIzAçãO E AUScULTAçãO 
DE PARTES INTERESSADAS
As várias formas que Águas do Noroeste, S.A. utiliza para dinamização e auscultação 
das partes interessadas vão sendo descritas ao longo do presente relatório, incluindo 
no âmbito do capítulo relativo à Avaliação de Desempenho, e muitas delas estão 
inseridas no âmbito da Comunicação e Educação Ambiental da Empresa e outras 
integradas no âmbito do Sistema de Responsabilidade Empresarial.

A título de exemplo, destacam-se algumas destas práticas: Avaliação Estratégica, 
Avaliação da Satisfação de Clientes, Tratamento de Reclamações e outras 
Comunicações de Partes Interessadas, Avaliação de Satisfação de Colaboradores, 
Avaliação de Desempenho dos Colaboradores e Gestores, Procedimento de 
Comunicação e abertura ao diálogo entre Colaboradores e Gestão de Topo, 
Consulta aos Colaboradores no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

AUScULTAçãO SOBRE O úLTIMO RELATÓRIO PUBLIcADO
Dada a emissão tardia do Relatório de Sustentabilidade 2010 da Águas do Noroeste, 
S.A., não houve lugar a um processo de auscultação sobre o mesmo. Pretende-se 
reiniciar este processo de envolvimento com as Partes Interessadas (prática que vinha 
sendo mantida por uma das empresas que deu origem à Águas do Noroeste, S.A. 
e que já publicava o Relatório de Sustentabilidade) de modo a contribuir para uma 
maior transparência e adequação dos conteúdos do Relatório de Sustentabilidade 
às necessidades das Partes Interessadas e aos requisitos propostos pela GRI3.1.

Interação tema(s) de interesse Indicadores relevantes Validação

A
ut

or
id

ad
es

/E
nt

id
ad

es
 O

fic
ia

is

Com maior 
influência

• As dinâmicas entre a 

Empresa e este grupo de 

interesse são de diversa 

ordem, mas na essência 

todas passam por emissão, 

reposta e verificação de 

obrigações, sejam elas 

contratuais ou legais. Por 

outro lado, no âmbito de 

parcerias institucionais têm 

sido celebrados e mantidos 

alguns mecanismos de 

cooperação essencialmente 

no âmbito da proteção do 

domínio público hídrico.

• Receção atempada da 

informação solicitada e na 

necessidade em pronunciar-

se sobre o desempenho 

da Águas do Noroeste, SA, 

quer através da emissão 

de pareceres, emissão de 

licenças, ou mesmo em 

ações de fiscalização.

• Também para todo este 

grupo de interesse, os 

principais indicadores de 

interesse são os indicadores 

de caracterização da 

atividade e todos os 

constantes nas diretrizes 

GRI3.

• Auditorias e certificação 

da totalidade do Sistema 

de Responsabilidade 

Empresarial. Auditorias ao 

contrato de concessão. 

Inspeções a que a Empresa 

é sujeita.

Com influência

fi
na

nc
ia

do
re

s

• Manutenção de boas 

relações institucionais e a 

divulgação do desempenho 

da Águas do Noroeste, 

S.A.. É um grupo com 

uma importância vital para 

a atividade da Empresa 

já que dele depende, 

em última análise, a sua 

sustentabilidade financeira.

• Cumprimento 

das condições de 

pagamento inerentes 

aos financiamentos e aos 

serviços prestados. Ter 

feedback do desempenho 

da Águas do Noroeste, 

S.A. já que um mau 

desempenho conduzirá 

a um aumento do risco 

de não cumprimento dos 

compromissos associados 

aos financiamentos e que 

constituem a preocupação 

referida no ponto anterior.

• Todos os indicadores 

reportados neste relatório 

são indicadores de interesse 

a este grupo, não obstante 

a maior relevância dada aos 

reportados no grupo EC 

(Económicos) das diretrizes 

GRI3.

• Verificação do Relatório 

e Contas e Relatório de 

Sustentabilidade.
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5. INDIcADORES  
DE DESEMPENhO 

AvALIAçãO ESTRATégIcA

Para um horizonte de cinco anos e a partir da definição de objetivos estratégicos 
são, para cada ano, definidas ações concretas que contribuem para a prossecução 
desses objetivos, através da elaboração de planos de atividades anuais (submetidos à 
aprovação do Concedente), a Águas do Noroeste, S.A. procede ao acompanhamento 
do cumprimento dos “Objetivos de Gestão” definidos para o mandato em curso.

Esse acompanhamento é efetuado através da análise de indicadores de desempenho, 
alguns dos quais são apresentados no presente Relatório de Sustentabilidade. Estes 
objetivos estratégicos e respetivas ações são ainda monitorizados em reuniões do 
Grupo Dinamizador do Sistema de Responsabilidade Empresarial.

OBjETIvOS DE gESTãO
Os Objetivos de Gestão para o ano de 2011 foram fixados pelos acionistas na 
Assembleia-Geral de 10 de maio de 2010, bem como os resultados obtidos 
encontram-se listados no Quadro seguinte.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011
ÁGUAS DO NOROESTE

obJetIVos de gestão
2010 2011

fIXado atINgIdo fIXado atINgIdo
Indicadores financeiros | assegurar a sustentabilidade económica e financeira

Rentabilidade e Crescimento

• ROCE (%)

• EBITDA/ Receitas (%)

2

42

2

46

3

49

2

51

Eficiência

• Gastos com Pessoal/ EBITDA (%)

•	Cash-cost Abastecimento (euros/m3)

•	Cash-cost Saneamento (euros/m3)

34

0,25

0,44

26

0,23

0,32

28

0,24

0,29

23

0,23

0,32
Investimento e Endividamento

• Investimento (103 euros) 51.059 46.083 47.157 35.975

PMR e PMP

• Prazo Médio de Recebimentos (dias)

• Prazo médio de Pagamentos (dias)

94

48

117

81

71

40

104

65

Indicadores de serviço | Contribuir para a prossecução das políticas públicas e objetivos nacionais no domínio do ambiente

Volume de Atividade (103 m3)

Taxa de Cobertura de Abastecimento Potencial (%)

Taxa de Cobertura de AR Potencial (%)

Qualidade da Água Fornecida (%)

Qualidade dos Efluentes Tratados (%)

Reforço da Eficiência Contratual (%)

94.247

80

59

100

100

70

83.359

80

59

99

100*

87

92.133

87

61

100

100

80

83.314

83

62

100

100

86
Indicadores de reporte – Cumprimento de reporte | desenvolvimento da Cultura de grupo na empresa

Cumprimento dos Prazos de Reporte (dias)

Cumprimento das Orientações Corporativas (%)

3

100

-1

100

3

100

1

100

Nota: Os valores relativos a 2010 representam o consolidado do ano (Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A., Águas do Minho e Lima, S.A. e Águas do Noroeste, S.A.).
As metodologias subjacentes ao cálculo destes indicadores têm como base critérios específicos, diferentes de outros apresentados neste relatório.
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cUMPRIMENTO DOS PRINcÍPIOS DE BOM gOvERNO
A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 49/2007 veio expor Princípios 
de Bom Governo a cumprir pelas sociedades, tanto do próprio Estado, como 
pelas empresas por ele detidas (no qual se enquadra a Águas de Portugal, SGPS, 
S.A. e suas participadas) e veio consagrar ainda princípios quanto à prestação de 
informação, nomeadamente aos cidadãos e contribuintes (titulares últimos dos 
direitos patrimoniais residuais dessas empresas). 

Os princípios dirigidos às empresas detidas pelo Estado, previstos na RCM n.º 49/2007, são: 
• Missão, objetivos e princípios gerais de atuação; 
• Estruturas de administração e fiscalização; 
• Remuneração e outros direitos; 
• Prevenção de conflitos de interesse; 
• Divulgação de informação relevante;
• Ajustamento à dimensão e à especificidade de cada empresa.

Não obstante a RCM atribuir a competência da avaliação anual global do grau de 
cumprimento dos princípios aprovados nessa Resolução ao Ministro das Finanças, 
cabe a cada empresa detida pelo estado proceder anualmente a uma avaliação do 
cumprimento de tais objetivos. 

O cumprimento do envio da informação solicitada na RCM n.º 49/2007, tanto para a holding 
Águas de Portugal, como para as entidades oficiais, assim como a publicação do Relatório 
e Contas e do presente Relatório de Sustentabilidade, evidenciam o cumprimento dos 
objetivos preconizados nessa recomendação, evidenciando o desempenho de todo o 
sistema. Assim, neste capítulo, ao fazer-se a evidência do cumprimento dos Princípios de Bom 
Governo, cumpre-se também com o n.º 29 da referida Resolução do Conselho de Ministros. 

Contribuem ainda para o cumprimento dos referidos princípios, o facto de a Águas 
do Noroeste, S.A. ser uma empresa certificada em Qualidade, Ambiente, Segurança 
e Responsabilidade Social e ter o seu Serviço de Laboratório acreditado.

A análise detalhada do cumprimento dos Princípios de Bom Governo é efetuada no 
Relatório e Contas 2011 da Águas do Noroeste, S.A.

INDIcADORES DE ATIvIDADE

Indicadores associados à exploração e manutenção do sistema, que não deixando de 
poder ser enquadrados no conceito da sustentabilidade da Empresa e complementando 
os restantes apresentados neste relatório, caracterizam-na e suportam os indicadores 
classificados como de desempenho. 

EvOLUçãO DOS vOLUMES

volume de água fornecido 
No que se refere à atividade de captação, tratamento e adução de água, todas as 
infraestruturas estão sob exploração direta da Águas do Noroeste, S.A.
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volume de água residual tratada (milhares de m3)
Relativamente aos volumes de água residual tratada, do histórico das empresas 
que deram origem à Águas do Noroeste, S.A., a Empresa que tinha esta atividade 
com volumes mais representativos era a Águas do Ave, S.A., seguida da Águas do 
Minho e Lima, S.A. (a Águas do Cávado, S.A. não exercia a atividade de recolha e 
tratamento de águas residuais).

Contudo, existem algumas infraestruturas cuja exploração está entregue a outras 
entidades (correspondente a 61% do total do volume tratado em 2011).

TARIfA
O Contrato de Concessão estabelece os critérios de fixação e aprovação das tarifas, 
a praticar pela Empresa em cada ano, de modo a garantir um adequado equilíbrio 
financeiro da concessão.

No cálculo da tarifa anual está estabelecido que a margem anual necessária à remuneração 
adequada dos capitais próprios é devida desde a data da realização do capital.

VOLUMES TRATADOS EM REGIME DE 
EXPLORAÇÃO POR TERCEIROS EM 2011 
(milhares de m3)

Tratave (ETAR de Agra, ETAR de Rabada e ETAR 
de Serzedelo I) 19.989

Efacec (ETAR do Ave) 4.371

Efacec (ETAR de Serzedelo II) 6.185

Degremont (ETAR de Lordelo) 4.358

VOLUME DE ÁGUA RESIDUAL TRATADA 
(milhares de m3)

34.902
21.992

31.867
25.520

Volume de águas residuais tratadas em regime 
de exploração por terceiros

Volume de águas residuais tratadas em regime 
de exploração direta pela AdNw

2011

2010

Nota: Os valores reportados relativamente a 2010 
correspondem ao consolidado das três empresas até 
maio, e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

VOLUME DE ÁGUA FORNECIDO 
(milhares de m3)

AdNw AdC AdML AdAve
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Nota: Os valores reportados relativamente a 2010 correspondem ao consolidado das três empresas até maio, e de junho a 
dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.
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A remuneração atrás referida calculada de forma retroativa, só será uma 
responsabilidade da Sociedade quando a sua situação financeira o venha a permitir. 

O cálculo da tarifa que é proposta anualmente à aprovação do Concedente, tem 
por base o orçamento apresentado anualmente. O Regulador analisa o projeto 
tarifário proposto e emite um parecer para o Concedente, o que traduz uma forma 
de regulação baseada nos custos.

AcESSIBILIDADE fÍSIcA AO SERvIçO
O indicador acessibilidade física do serviço é um indicador da ERSAR que avalia a 
percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção 
da Águas do Noroeste, S.A., para os quais existem infraestruturas em alta ligadas ou 
com possibilidade de ligação ao sistema em baixa. 

Considera para o cálculo o número de alojamentos com serviço efetivo, o número 
de alojamentos com serviço disponível não efetivo e os alojamentos existentes.

MANUTENçãO
O ano de 2011 foi um período exigente sob o ponto de vista da manutenção das 
infraestruturas da Águas do Noroeste, S.A. Às dificuldades resultantes do aumento 
do número e das novas tipologias das infraestruturas em exploração, somou-se 
a alteração das metodologias operacionais resultantes da fusão, o que exigiu e 
promoveu em todos os trabalhadores a necessidade de desenvolvimento pessoal e 
a aquisição de novas competências. Esta situação, aliada à busca de um desempenho 
de excelência, constituiu um desafio de atuação permanente e elevado.

Foi ainda um ano de uniformização e consolidação de metodologias de trabalho no 
âmbito do universo Noroeste. 

As atividades de manutenção e gestão de ativos têm como objetivo a redução do 
número de avarias aumentando a garantia de continuidade do serviço público prestado 
e a redução dos custos da manutenção retificativa, contribuindo simultaneamente 
para o desenvolvimento do Grupo Empresarial em que nos integramos. 

A redução de custos operacionais de manutenção, iniciada no final de 2010 e 
continuada ao longo de 2011, foi conseguida recorrendo ao aumento da periodicidade 
das manutenções preventivas, à redução das inspeções preditivas e à diminuição 
de exigências no âmbito dos cadernos de encargos, pelo que é de prever que, na 
continuação sob este cenário, venham a aumentar os custos da manutenção curativa.

ACESSIBILIDADE FÍSICA AO SERVIÇO 
EM 2011
(%)

67%

Sistema de Saneamento

79%

Sistema de Abastecimento

CUSTOS POR TIPO DE MANUTENÇÃO 
(% de afetação) 

Manutenção Preventiva 8%

Manutenção Corretiva 71%

Investimento 14%

Extra Manutenção 7%

Recolha de águas residuais (fossas sépticas)

Recolha de águas residuais (saneamento)

Abastecimento de água

TARIFAS 
(€)

2010*

2,50
0,49
0,48

AdNw

3,08
0,67

0,60

AdML

0,52
AdC

0,98
0,49
0,48

AdAve

2011

1,88
0,50
0,49

AdNw (nov–dez)

2,50
0,50
0,49

AdNw (jan–out)

(*) Os valores relativamente a 2010 correspondem às tarifas das anteriores empresas até maio, e ao valor consolidada da Águas 
do Noroeste, S.A., de junho a dezembro.
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No entanto, foi possível manter em 2011 os sistemas explorados em condições de 
funcionamento satisfatórias e tornar possível à Empresa o cumprimento das suas 
obrigações, nomeadamente as assumidas no contrato de concessão.

SERvIçOS LABORATORIAIS

N.º total de análises processadas pelo Laboratório 
O Laboratório da Águas do Noroeste, S.A., ao longo do ano 2011, processou um 
total de 41.672 análises distribuídas pelos seus Clientes.

Apesar de se ter verificado uma diminuição do número total de análises (realizadas 
internamente e subcontratadas) processadas pelo Laboratório em 2010 (menor 9,2 
% que em 2009), para 2011 e relativamente a 2010, ano em que se processaram um 
total de 41.678 análises, não se verificou alteração significativa do número total de 
análises processadas pelo Laboratório, facto que é sustentado pela manutenção do 
volume de prestação de serviços de análises ao Cliente Interno e pela continuidade 
de uma prestação residual de serviços de análises a particulares (Cliente Externo). 
Não se verificaram também alterações significativas relativamente à distribuição das 
análises por tipo de parâmetro: 35.068 físico-químicos, 6.276 microbiológicos, 312 
biológicos e 16 radiológicos.

TOTAL DE ANÁLISES
(Nº)

41,672 

2011

41,678 

2010

42,610 

2009

46,624 

2008

46,019 

2007
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Avaliação da Satisfação do cliente do Laboratório
O processo de avaliação de satisfação de clientes é concretizado pelo envio do 
inquérito de satisfação aos principais clientes do Serviço de Laboratório do ano 
respetivo. Desde 2007, os clientes do Serviço de Laboratório encontram-se 100% 
satisfeitos com a prestação de serviços.

Desempenho do Laboratório nos Exercícios  
de comparação Interlaboratorial
Ferramenta de controlo de qualidade de valor acrescentado – permite ao 
laboratório avaliar não só o seu desempenho individual, mas compará-lo com os 
demais participantes envolvidos, permitindo a procura de padrões de qualidade 
enquadrados no contexto nacional e internacional. 

DESEMPENhO EcONÓMIcO

fORMA DE gESTãO
A forma de gestão relativamente ao Desempenho Económico parte de uma 
estrutura por objetivos que se coadunam com os objetivos estratégicos da Empresa, 
enquadráveis na holding AdP através do reporte e avaliação dos Objetivos de Gestão 
monitorizados pela UNA-PD (Unidade de Negócios Água – Produção e Depuração). 

A monitorização regular e periódica (através de auditoria) é promovida pelo 
Regulador (ERSAR) e as auditorias financeiras são também mecanismos do controlo 
da gestão destes indicadores.

ASPETO: DESEMPENhO EcONÓMIcO 

Volume de Negócios
O volume de negócios da Empresa, num total de 42.017 mil euros, resulta do registo 
das seguintes quantidades, por atividade (em milhares de m3).

Capital social
O Capital Social da Empresa, subscrito pelos acionistas, é de 70 milhões de euros, não 
estando ainda totalmente realizado. De facto, a 31.12.2011 o valor das realizações de 
capital era 62.569 mil euros, tendo durante o ano de 2011 sido recebidas entradas 
num total de 10.141 mil euros. O capital realizado até 31.12.2011 representa cerca 
de 8% do investimento total realizado até essa mesma data.

AcREDITAçãO  
DO LABORATÓRIO

EM MARçO DE 2011,  
O LABORATÓRIO VIU RENOVADA  

A SUA ACREDITAçãO PARA  
A REALIzAçãO DE 48 

PARÂMETROS FíSICO-QUíMICOS  
E DE OITO MICROBIOLÓGICOS, 

PARA ALéM DA COLHEITA  
DE AMOSTRAS PARA A ANÁLISE  

DA TOTALIDADE DOS PARÂMETROS 
DE CUMPRIMENTO LEGAL, NO 
ÂMBITO DO CONTROLO DA 

QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA 
AO CONSUMO HUMANO.

ANÁLISES PROCESSADAS EM 2011 
POR TIPO DE CLIENTE
(%) 

Cliente Interno 96%

Cliente Externo 4%

2%
Parâmetros não acreditados insatisfatórios 

11%
40%

Parâmetros não acreditados satisfatórios 

2%
3%
2%
3%

Parâmetros acreditados insatisfatórios 

98%
97%

87%
55%

Parâmetros acreditados satisfatórios 

2008 2009 2010 2011

PARÂMETROS DE QUALIDADE  
(%)

VOLUME DE NEGÓCIOS 
(Mm3)

45,526 
37,308 

44,870 
38,012 

Saneamento de águas residuais 

Abastecimento de água

2011

2010*

39,089 
35,754 

2009*

* Os valores reportados relativamente a 2009 correspondem 
ao consolidado dos volumes de água tratada fornecidos 
pelas três empresas que deram por fusão origem à Águas 
do Noroeste, S.A. (Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. 
e Águas do Minho e Lima, S.A.).
Situação equivalente aos valores reportados relativamente a 
2010, só que desta vez o consolidado das empresas extintas 
reporta-se até maio e de junho a dezembro, a Águas do 
Noroeste, S.A., como empresa única.
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valor Económico Direto gerado e Distribuído

distribuição da riqueza em portugal e estrangeiro (euros)/ Valor económico 
distribuído (euros)/ Quadro eVg&d (euros)
Este indicador pretende refletir tanto o contributo das empresas para a geração 
de riqueza a nível local como, por si só, evidenciar o perfil económico da Empresa. 

 
resultados
A Empresa teve um desempenho económico positivo, apresentando um resultado 
líquido positivo de 400 mil euros, inferior ao previsto no EVEF anexo ao Contrato de 
Concessão, que apontava para um resultado líquido da ordem dos 1.600 mil euros. 

Contudo, devido às alterações nos procedimentos contabilísticos ocorridas em 
2010 e ainda não consideradas no EVEF, os dois valores só podem ser comparados 
depois de se proceder à anulação desses efeitos. 

deCoMposIção do resultado 
líQuIdo (MIlhares de euros)

total
2009

adNw
2010 2011

Resultados Operacionais

Resultados Financeiros

Resultados Antes de Imposto

Imposto do Exercício

Imposto Diferido

Resultado Líquido do Exercício

3.652.513

-3.875.700

-223.186

-801.798

36.153

-988.831

5.893.866

-4.627.104

1.266.763

-481.366

262.699

1.048.096

7.689.075

-7.566.477

122.598

195.815

82.201

400.613

Nota: A informação relativa a 2009 é pró-forma e resulta da soma aritmética das três empresas anteriores, expurgada dos 
saldos intra-grupo. Os valores reportados relativamente ao ano de 2010 incluem o consolidado da Águas do Ave, S.A., Águas do 
Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

Valor eCoNóMICo dIreto gerado
2010 2011

portugal estraNgeIro portugal estraNgeIro

receitas 41.960.138,34 43.438.792,33

Vendas líquidas

Receitas provenientes de investimentos financeiros

Vendas de ativos

41.553.810,04

406.328,30

–

42.016.938,87

1.421.853,46

–

Valor económico distribuído 53.836.942,46 4.769.251,47 54.878.757,66 6.769.284,44

Custos

Salários e benefícios de Colaboradores

Salários de Empregados

Benefícios de Empregados

Pagamentos a financiadores

Dividendos para todos os acionistas

Pagamentos de juros a instituições financeiras

Pagamentos ao governo

Impostos

Multas

Investimentos na comunidade

Donativos

Investimentos (não conexos com a atividade) de fundos na comunidade

Custos com programas sociais

40.606.439,45

5.740.366,21

5.520.184,36

220.181,85

6.813.348,65

3.122.850,00

3.690.498,65

610.788,15

609.097,33

1.690,82

66.000,00

66.000,00

–

–

–

4.769.251,47

4.769.251,47

35.856.385,00

5.400.835,88

5.119.942,75

280.893,13

12.676.364,00

0,00

12.676.364,00

945.172,78

941.865,00

3.307,78

–

–

–

–

–

6.769.284,44

6.769.284,44

Valor económico acumulado -11.876.804,12 -1.651.501,00 -11.439.965,33 -1.651.501,00

No âmbito deste indicador, e porque qualquer uma das empresas é participada da holding Águas de Portugal, com sede em Lisboa, os dados reportados referem-se à escala nacional, sendo por isso 
apresentados valores para Portugal e estrangeiro sem, neste último, discriminar por país.

Nota: Nenhuma das multas incluídas no valor apresentado se refere a processos que possam ser incluídos no âmbito de qualquer outro indicador da GRI (são acima de tudo multas relacionadas 
com processos administrativos).

Os valores reportados relativamente ao ano de 2010 incluem o consolidado da Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas 
do Noroeste, S.A.
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resultado operacional
Tal como se regista com o resultado líquido, a Empresa teve um desempenho 
operacional positivo, apresentando resultados operacionais positivos de 7.689 
mil euros, superiores em 30% aos registados em 2010, e superiores também aos 
previstos no EVEF anexo ao Contrato de Concessão, que apontava para um valor 
positivo da ordem dos 6.883 mil euros. 

Todavia, também como referido anteriormente, os dois valores não são comparáveis, 
devido às alterações nos procedimentos contabilísticos ocorridas em 2010 e ainda 
não consideradas no EVEF. 

A margem bruta, num total de 40.616 mil euros, regista um ligeiro acréscimo face 
ao ano anterior.

MargeM bruta (euros) 2009 2010 2011
Vendas da Atividade de Abastecimento de Água

Prestações de Serviços de Saneamento

Volume de Negócios

Custos das Vendas

17.875.283

19.424.831

37.300.114

-1.122.030

18.778.901

22.774.909

41.553.810

-1.346.570

19.032.789

22.984.150

42.016.939

-1.400.160

Nota: A informação relativa a 2009 é pró-forma e resulta da soma aritmética das três empresas anteriores, expurgada dos 
saldos intra-grupo. Os valores reportados relativamente ao ano de 2010 incluem o consolidado da Águas do Ave, S.A., Águas do 
Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A

Os restantes custos operacionais, abatidos dos restantes proveitos operacionais, 
num total de 32.928 mil euros.

restaNtes Custos operaCIoNaIs, 
abatIdos dos restaNtes proVeItos 
operaCIoNaIs (euros) 2009 2010 2011
Fornecimentos e Serviços Externos

Custos com Pessoal

Amortizações, Depreciações e Reversões do Exercício

Perdas por Imparidade e Reversões

Subsídios ao Investimento

Outros Gastos e Perdas Operacionais

Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais

-17.688.515

-5.929.648

-14.437.787

0

5.829.249

-1.053.614

754.745

-19.768.685

-4.934.291

-12.429.153

-789.451

3.985.976

-1.338.289

960.520

-20.279.490

-4.787.637

-12.283.557

-1.257.503

5.504.617

-635.676

811.541

Nota: A informação relativa a 2009 é pró-forma e resulta da soma aritmética das três empresas anteriores, expurgada dos saldos 
intra-grupo. Os valores reportados relativamente ao ano de 2010, incluindo Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas 
do Minho e Lima, S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

resultados financeiros
Os resultados financeiros, negativos em 7.566 mil euros, refletem o peso do financiamento 
e o forte agravamento dos spread e outros custos bancários ao longo do ano de 2011, 
pelas razões já acima indicadas e que se prendem com a “crise da dívida soberana”. 

resultados fINaNCeIros 2009 2010 2011
Gastos Financeiros

Rendimentos Financeiros

-4.314.535

438.835

-5.033.432

406.328

-8.988.330

1.412.853

Nota: A informação relativa a 2009 é pró-forma e resulta da soma aritmética das três empresas anteriores, expurgada dos 
saldos intra-grupo. Os valores reportados relativamente ao ano de 2010 incluem o consolidado da Águas do Ave, S.A., Águas do 
Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

Implicações financeiras decorrentes das alterações climáticas
Para além do referido no capítulo “Tendências, riscos e oportunidades de sustentabilidade 
sobre as perspetivas e desempenho financeiro de longo prazo”, no que se refere a 
“alterações climáticas”, e para além de um estudo de enquadramento elaborado em 
2009, intitulado “Análise Prospetiva sobre os Impactos das Alterações Climáticas na 
Qualidade e Disponibilidade de Água para Consumo Humano”, integrado no âmbito 
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de um Mestrado de Engenharia do Ambiente, da Faculdade de Engenharia do Porto, a 
Águas do Noroeste, S.A. não quantificou ainda as implicações financeiras possíveis que 
possam estar associadas aos efeitos das alterações climáticas em toda a sua atividade.

cobertura das obrigações decorrentes de planos de benefícios
Apesar de a Empresa não proceder a cobertura das obrigações decorrentes 
do plano de pensão de benefício definido, considera importante atribuir aos 
Colaboradores o enquadramento numa apólice de seguro de saúde grupo, para 
apoio e comparticipação nas despesas de saúde dos respetivos agregados familiares. 

O enquadramento é aplicável aos Colaboradores, cônjuges e descendentes. 

Valor atribuição de seguros, de saúde e de vida
Os valores reportados relativamente ao ano de 2010 incluem o consolidado da 
Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, S.A., até maio 
e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

Auxílio financeiro

subsídios ao Investimento
Em termos de apoio do Fundo de Coesão, e agregando as várias candidaturas, foram 
recebidos até 31.12.2011 subsídios no valor global de 291.685 mil euros. Foram 
ainda recebidos outros subsídios ao investimento (FEDER, PRIME, INTERREG), num 
total de 441 mil euros. 

Os subsídios ao investimento recebidos até 31.12.2011 representam cerca de 38% 
do investimento realizado até essa mesma data.

financiamento Não Corrente
O financiamento contraído junto do Banco Europeu de Investimento, através de 
contratos celebrados com essa entidade conjuntamente com a holding Águas de 
Portugal e outras participadas pertencentes ao Grupo, em 31.12.2011 é de 198.044 
mil euros. Até 31.12.2011 este financiamento já suportou amortizações num total 
de 22.366 mil euros, prevendo-se que em 2012 sejam amortizados mais 3.640 
mil euros. Do financiamento contraído junto da holding Águas de Portugal, com 
características de Suprimento, em 31.12.2011 estão utilizados 45.000 mil euros. No 
que respeita à contratação de um leasing financeiro imobiliário para aquisição das 
instalações administrativas, ainda falta liquidar o montante de 2.457 mil euros.

Em 2011, procedeu-se à anulação dos financiamentos que tinham sido contraídos 
para dotar parte do Fundo de Reconstituição do Capital Social, num montante de 
7.679 mil euros, por substituição por linhas de financiamento de curto prazo, em 
virtude da transferência desta aplicação da banca comercial para o IGCP (Instituto 
de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P.). Este Fundo em 31.12.2011 
mantém o valor de 2010, num total de 11.585 mil euros.

A totalidade da dívida de médio e longo prazo representa em 31.12.2011 cerca de 
31% do investimento total realizado até essa mesma data.

Relação entre o salário mais baixo e o salário mínimo nacional,  
por género
Relativamente à proporção entre a remuneração mais baixa praticada pela Empresa 
a 31 de dezembro de 2011, quando comparada com o valor do salário mínimo 
nacional, podemos verificar que no caso das mulheres, esta é 26% acima do salário 
mínimo nacional e 5%, no caso dos homens.

eC3
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VALOR DE ATRIBUIÇÃO DE SEGUROS, 
DE SAÚDE E DE VIDA
(€)

280.893 

2011

220.182 

2010
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ASPETO: PRESENçA NO MERcADO

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais

Procedimentos destinados a favorecer a contratação local

À semelhança do exposto no indicador EC1, e porque a Águas do Noroeste, S.A. 
se enquadra no âmbito da holding Águas de Portugal, com sede em Lisboa, os dados 
reportados referem-se à escala nacional, sendo por isso apresentados valores para 
Portugal e Estrangeiro sem, neste último, discriminar por país. 

Apesar de não haver procedimentos formais para a contratação local, face à natureza 
da atividade e à necessidade de resposta rápida, os fornecedores locais acabam 
preferencialmente selecionados. Há outros ainda que a Águas do Noroeste, S.A. não 
controla já que o processo de contratação é gerido pela holding Águas de Portugal e 
outros ainda sujeitos a concurso público no âmbito da legislação em vigor, havendo 
neste caso impedimentos legais contra a prática de favorecimento de contratação local.

No entanto, decorrente do processo de gestão associado ao Sistema de 
Responsabilidade Empresarial, existem procedimentos implementados e auditados 
para a aquisição de bens e serviços e para a homologação e avaliação de 
fornecedores, como descrito no indicador HR2. Para além disso, os procedimentos 
de contratação são abertos, transparentes e de acordo com toda a legislação em 
vigor. Relativamente à Gestão de Topo (neste âmbito, o Conselho de Administração), 
os seus membros são nomeados e/ ou eleitos pelos acionistas, não se aplicando 
nenhum procedimento interno de contratação.

lista de fornecedores que representam mais de 5% dos fornecimentos e serviços 
externos:
Lista dos fornecedores que representam mais de um milhão de euros (sem IVA) 
durante o ano de 2011 ou mais de 5% do universo dos FSE’s da Águas do Noroeste, 
S.A., ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos: Tratave (9.936.748,46 Euros) 
e ENDESA Energia, S.A. (3.082.237,36 Euros).

2010 2011
Total de custos com fornecedores (Euros/ano)

Total de custos com fornecedores locais (Euros/ano)

Total de custos com fornecedores estrangeiros (Euros/ano)

77.670.268

76.942.500

727.768

81.327.579

81.299.312

28.267

Nota: Os valores reportados relativamente ao ano de 2010 incluem o consolidado da Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. 
e Águas do Minho e Lima, S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas  
e serviços oferecidos, principalmente para benefício público

Identificação e descrição de impacto económicos indiretos 
significativos, incluindo a extensão dos impactos 

Dado que a atividade da Águas do Noroeste, S.A. é o fornecimento de um 
bem público essencial, consideramos neste âmbito que todas as infraestruturas 
construídas no âmbito da concessão são para benefício público. 

Durante o ano de 2011, e paralelamente ao lançamento de concursos de empreitada, 
foi dada continuidade às empreitadas de reabilitação/ construção de infraestruturas 
de tratamento e distribuição de água, assim como infraestruturas de drenagem e 
tratamento de águas residuais, já anteriormente adjudicadas.
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2010 2011

lançamento de concursos de empreitada – aa

Número

Preço 

Contratual (€)

6

2.204.705

7

1.685,33

lançamento de concursos de empreitada – ar

Número

Preço 

Contratual (€)

24

55.643.328

14

10.927,91

Contratos de empreitada assinados – aa

Número

Preço 

Contratual (€)

24

11.007.051

16

2.875,23

Contratos de empreitada assinados – ar

Número

Preço 

Contratual (€)

23

32.283.657

21

4.991,77

Ligações a Montante e a Jusante da Ponte de Lanheses
– AA 2047 (dezembro/2011)

Instalação de Tubagem – AA 21.0.09 – Lote 5 (janeiro/2011)

Registo fotográfico de algumas empreitadas em curso em 2011:

Sistema de Telegestão e Comunicações – Centros 
Operacionais do Minho e Lima (dezembro/2011)

ETAR do Sousa (agosto/2011)
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ETAR de Ponte da Baia (janeiro/2011)

Intercetor do Sousa – FD15 (dezembro/2011)Intercetor do Mezio – FD15 (dezembro/2011)

ETAR do Cávado-Homem (novembro/2011)
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DESEMPENhO AMBIENTAL

fORMA DE gESTãO
O planeamento e a gestão deste grupo de indicadores são realizados no âmbito do 
Sistema de Responsabilidade Empresarial, através do Programa de Gestão associado, 
para além de estarem também interligados com os objetivos estratégicos da Empresa. 
O seu acompanhamento, efetuado no âmbito das reuniões periódicas do Grupo 
SRE e, no que se refere especificamente aos objetivos estratégicos relacionados com 
este grupo de indicadores, é realizado semestralmente. Anualmente, os indicadores, 
os objetivos e as metas, são revistos no âmbito da revisão de todo o Sistema de 
Responsabilidade Empresarial.

ASPETO: MATERIAIS

Materiais usados

Materiais usados provenientes de reciclagem

Captação, trataMeNto 
e adução de Água para 

CoNsuMo huMaNo

reColha, 
trataMeNto e reJeIção 

de Águas resIduaIs
Matéria-prima Água bruta Água residual por tratar

Materiais 
subsidiários

Reagentes que vão sendo adicionados ao longo dos vários processos 
de tratamento, quer de água bruta quer de água residual.

outros materiais

Materiais de características diversas, como os utilizados na manutenção 
de equipamentos, reagentes e equipamento para o laboratório, ou mesmo 
o próprio material de escritório (quantidades pequenas, quando comparadas 
com as quantidades de reagentes utilizados nos processos produtivos). 
No seu processo produtivo a Empresa não utiliza materiais provenientes 
de reciclagem e as quantidades utilizadas de materiais reciclados nos restantes 
consumos é insignificante (EN2).

total - CoNsuMo de reageNtes utIlIzados (toN/aNo) 2011
No tratamento de água para consumo

No tratamento de água residual

7.340

1.168

Relativamente às infraestruturas exploradas por entidades externas (só saneamento), 
o consumo de materiais subsidiários (total de 4.372 ton) distribuiu-se consoante o 
gráfico à esquerda.

ASPETO: ENERgIA
O processo de Gestão da Energia é dinamizado pelo Grupo de Eficiência 
Energética, tendo como objetivo a implementação de medidas que levem à redução 
de consumo e custo energético, desde a utilização racional de energia em todas 
as vertentes, medidas de eficiência e gestão energética e utilização de energias 
renováveis. Importa ainda referir que algumas das instalações da Empresa são 
consumidoras intensivas de energia, sendo sujeitas a regulamentação específica. 

consumo de energia direta (gj)

consumo de energia indireta (gj)

eN1

eN2

eN3

eN4

CONSUMO MATERIAIS SUBSIDIÁRIOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS  
(%) 

Tratave (ETAR de Agra, Serzedelo I, Rabada) 14%

Efacec (ETAR do Ave) 2%

Efacec (ETAR de Serzedelo II) 6%

Degremont (ETAR de Lordelo) 78%
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CoNsuMo de 
eNergIa dIreta 
eM 2011

total
(ed+ps) ed ps

gasolina 23 GJ

Fontes Fixas (litros) 0 0

Fontes Móveis - Frota 
automóvel (litros)

0 0

Fontes Móveis - Outras (litros) 446 230

gasóleo 9.019 GJ

Fontes Fixas (litros) 9.277 4.684

Fontes Móveis - Frota 
automóvel (litros) 

225.433 11.140

Fontes Móveis - Outras (litros) 0 0

gpl 234.576 GJ Fonte Fixa (caldeira) (litros) 8.688.000 0

Consumo total de biogás 9.889 GJ

Para produção de eletricidade 
vendida à rede (m3)

0 165.761

Para produção de eletricidade 
consumida nas instalações de 
empresa (m3)

0 0

Quantidade de biogás 
consumido para produção de 
energia térmica (m3)

0 70.376

Para produção de energia 
térmica e consumo de 
biogás queimada em flare 
(queimador) (m3)

0 106.053

ED Consumo resultante de atividade em infraestruturas diretamente exploradas pela AdNw   
PS Consumo resultante de atividade em infraestruturas exploradas por Prestadores de Serviços  

Nota: Massa volúmica do GPL, ao gás, a 15ºC e a 1,013 bar = 1,5 kg/m3 (fonte: Ficha Informativa de Segurança do Produto – 
Propano, revisão de 14/01/2005, disponível no site da BP Portugal (http://www.bp.com/). Massa volúmica da gasolina a 15ºC 
= 747,5 kg/m3 (fonte: Ficha de Dados de Segurança – Gasolina, revisão de 18/04/2006). Massa volúmica da gasóleo a 15ºC = 
832,5 kg/m3 (fonte: Ficha de Dados de Segurança – Gasolina, revisão de 14/02/2007, Disponíveis no site da BP Portugal (http://
www.bp.com/).

 CoNsuMos – frota autoMóVel 2010 2011
Viaturas a gasóleo 

Distância percorrida (km)

Consumo gasóleo (litros)

Consumo unitário – Gasóleo (litros/km)

 3.318.249

221.212

0,066

 3.240.488

225.433

0,070

Os valores relativamente ao ano 2010 são consolidados - Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, 
S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

CoNsuMo de eNergIa INdIreta eM 2011

Consumo de energia elétrica (ed+ps) 273.630 GJ
ED 49.669.981 kWh

PS 26.308.469 kWh

Consumo de energia primária (ed)

Consumo de combustível primário – carvão

Consumo de combustível primário – fuelóleo

Consumo de combustível primário – gasóleo

Consumo de combustível primário – gás natural

Consumo de combustível primário – resíduos florestais

82.536 GJ

2.523 GJ

197 GJ

79.405 GJ

5.922 GJ

ED Consumo resultante de atividade em infraestruturas diretamente exploradas pela AdNw   
PS Consumo resultante de atividade em infraestruturas exploradas por Prestadores de Serviços 

Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência

Iniciativas para fornecer produtos com baixo consumo de energia

eN3

eN4

eN5

eN6
eN26

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA 
(EM INFRAESTRUTURAS EM 
EXPLORAÇÃO DIRETA ADNW) 
(KWh)

50.478,700 

2010*

49.669,981 

2011

(*) Os valores relativamente ao ano 2010 são consolidados - 
Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas do Minho 
e Lima, S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas do 
Noroeste, S.A.
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Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta  
e reduções obtidas

Greenlight
No âmbito do programa de eficiência energética em Sistemas de Iluminação 
GREENLIGHT, promovido pela Comissão Europeia, a Águas do Noroeste, S.A. foi 
distinguida, em 2010, pelo trabalho desenvolvido no âmbito da iluminação exterior, 
tendo sido entregue um prémio em mãos por um representante da Comissão 
Europeia, durante a cerimónia que decorreu em Frankfurt, na Alemanha.

Motor Challenge
No âmbito do programa Europeu MOTOR ChallEnGE, vocacionado para as 
vertentes Eficiência Energética em Sistemas de Acionamento e Politicas de Gestão, 
a Empresa Águas do Noroeste, S.A. foi distinguida, em 2011, durante a Semana 
Europeia da Sustentabilidade, onde foi entregue um prémio na cerimónia que 
decorreu em Bruxelas (Bélgica). 

Este programa de carácter voluntário, visa distinguir as empresas, públicas ou privadas, 
que promovam a redução no consumo energético através da implementação de 
boas práticas e de medidas de eficiência energéticas. Com esta distinção a Empresa 
comprometeu-se a reduzir no consumo de energia, através da melhoria nos seus 
sistemas, trabalho realizado com o contributo de todas as direções, tendo como 
principal impulsionador a Administração desta Empresa.

auditorias energéticas
Também foram realizadas auditorias energéticas aos Edifícios de Serviços no âmbito do 
Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios 
(SCE) e que resultaram na Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior dos 
três Polos, nomeadamente dos Polos de Guimarães, Barcelos e Viana do Castelo. 

Energia produzida através de energias renováveis
No que diz respeito às energias renováveis, e com base numa parceria entre a 
Águas do Noroeste, S.A. e a AdP–Energias, S.A., foram instalados 29 Sistemas 
Solares Fotovoltaicos, para venda de energia elétrica à Rede Elétrica de Serviço 
Público, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 363/2007, de 2 de novembro, e três Sistemas 
Fotovoltaicos para autoconsumo. Em 2011 a produção gerada por todos os sistemas 
fotovoltaicos correspondeu ao consumo de mais de 16 habitações equivalentes.

Em abril 2011, deu-se início à produção de energia com recurso ao aproveitamento 
de biogás na ETAR do Ave. A central de cogeração produziu 488 MWh de energia 
elétrica (1.757 GJ), o que correspondeu a um consumo equivalente de 65 habitações.

eN7

APROvEITAMENTO 
DE ENERgIA SOLAR

32 PAINéIS PARA APROVEITAMENTO 
DE ENERGIA SOLAR GERARAM

154 MWH DE ENERGIA ELéTRICA 
EM 2011 (558 GJ).
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ASPETO: ÁgUA
A gestão do recurso água, para além de um princípio ambiental fundamental, é 
essencial à sustentabilidade da Empresa, já que a água é a matéria-prima. Qualquer 
alteração significativa das suas características básicas tem impactes no processo 
produtivo, para que o produto final – a água para consumo humano – mantenha a 
suas características de produto de excelência. 

Dada a atividade da Empresa, a gestão do recurso água passa pela sensibilização e 
atuação junto das entidades competentes, no sentido de preservação da qualidade 
da água dos rios, e pela otimização da utilização desse recurso que se consegue pela 
promoção da eficiência de todo o processo de tratamento e distribuição, desde a 
captação da água até à sua entrega final.

Total de água retirada por fonte

fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água

Em termos de gestão nacional de recursos hídricos, os rios Ave, Cávado e Minho 
foram os mais afetados por retirada de água, sendo geridos pelos respetivos Planos 
de Bacia Hidrográfica de cada região.

Impacto do volume da água captada na sustentabilidade do meio hídrico
Apesar de não dispormos de dados fidedignos que nos permitam verificar, para 
todas as captações, o impacto do volume da água captada na sustentabilidade do 
meio hídrico, para as captações onde essa análise é possível, podemos verificar 
que este impacto continua a ser muito inferior aos 5% definidos pela GRI3. De 
qualquer modo, por esta análise e com este indicador, pode considerar-se que estas 
captações não afetam significativamente a sustentabilidade destes rios. O mesmo 
se verifica nos períodos mais secos, entre abril e setembro, em que a afetação da 
atividade da Empresa teve, neste recurso, corresponde a valores ainda muito abaixo 
dos estipulados (EN8, EN9). 

Este cálculo tem em conta os valores disponibilizados nos Planos de Bacia Hidrográfica, 
nomeadamente no que se refere à disponibilidade hídrica total média anual gerada 
na bacia hidrográfica do rio Ave (1.294 hm3, 397 hm3 no período seco), Cávado 
(2.124 hm3, 527 hm3 no período seco) e Lima (1.701 hm3, 395 hm3 no período seco), 
consideradas as de maior relevância no atual regime de exploração da Empresa.

eN8

eN9

Bacia do rio
Ave

804km2

Bacia do rio
Este

247km2

Bacia do rio
Vizela

340km2

pbh do aVe

Bacia do rio
Cávado
1195km2

Bacia do rio
Homem
256km2

Bacia do rio
Rabagão
248km2

pbh do CÁVado

Rio Coura, rio Âncora, Ribeira de Codecede, Ribeira 
de Cavaleiros, Ribeira de Porreiras, rio Ázere e duas linhas 

de água subterrânea em Paredes de Coura
pbh do MINho e lIMa
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No período seCo 
(2º e 3º trIMestre)

total 
aNual

Água captada (m3) 21.649.19 40.290.156

Disponibilidades hídricas da bacia do Rio Ave e Cávado 
no período (hm3)

1.319 5.119

Afetação da captação 1,6% 0,8%

Valor de referência da GRI a partir do qual a captação afeta 
a sustentabilidade do RH

< 5% < 5%

Captações de água para uso interno
A Águas do Noroeste, S.A. tem ainda 28 captações de água para utilização interna 
(fora do âmbito do tratamento de água para consumo humano e utilizadas 
essencialmente para operações de lavagem de órgãos de infraestruturas). Dessas 
captações o volume de água captado em 2011 ronda os 195.753 m3.

Ineficiência na utilização dos recursos hídricos
O tratamento da informação utilizando o balanço hídrico do sistema é a ferramenta 
base para a monitorização da eficiência do processo quanto à gestão do recurso 
água (EN8). A taxa de ineficiência da utilização que a Águas do Noroeste, S.A. 
atingiu na utilização dos recursos hídricos em 2011 foi de 0,26%, calculado como a 
percentagem de água entrada no sistema que é perdida (fugas, extravasamentos).

Estudos de delimitação dos perímetros de captação de águas superficiais 
destinadas ao abastecimento público para consumo humano
De acordo com o mencionado no anterior Relatório de Sustentabilidade, a Águas 
do Noroeste aprovou, em 2010, uma Prestação de Serviços, intitulada “Estudos 
de delimitação dos perímetros de captação de águas superficiais destinadas ao 
abastecimento público para consumo humano”. 

Este estudo, resultante de um protocolo celebrado entre a Águas do Noroeste, 
S.A. e a ARH Norte, divide-se em dois lotes e caracteriza-se pela elaboração dos 
estudos necessários à delimitação dos perímetros de proteção das captações 
superficiais destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, 
bem como os respetivos condicionamentos. 

lote a
• Captação de Troporiz, no rio Minho;

• Captação de Codecede, na ribeira de Codecede, em Paredes de Coura;

• Captação de Cavaleiros, na ribeira de Cavaleiros, em Paredes de Coura;

• Captação de Porreiras, na ribeira de Porreiras, em Paredes de Coura;

• Captação de Cavada, no rio Coura;

• Captação de Valada, no rio Âncora.

lote b
• Captação de Ázere, no rio Ázere, afluente do rio Lima;

• Captação de S. Jorge, no rio Lima;

• Captação de Areias de Vilar, no rio Cávado;

• Captação de Andorinhas, no rio Ave;

• Captação do Rabagão, no rio Rabagão;

• Captação de Queimadela, no rio Vizela;

• Captação de Atei, no rio Tâmega.

INEFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS HÍDRICOS 
(%)

0,26%

2011

0,16%

2010

Nota: Ineficiência na utilização dos recursos hídricos = 
perdas reais durante o período de referência (m3/ano) / 
água entrada no sistema durante o período de referência 
(m3/ano) x 100.
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Para além de uma proposta de áreas de delimitação (proteção imediata e proteção 
alargada) que serão vertidas nos instrumentos oficiais de ordenamento do território, 
pelas entidades competentes, o estudo também propõem algumas medidas de 
caráter genérico a implementar, como por exemplo:
•   Sinalizar a zona de proteção imediata e as respetivas interdições 
•   Manter limpa e fiscalizar a zona de proteção imediata
•   Manter limpa e fiscalizar a zona de proteção alargada
•   Sinalizar a zona de proteção alargada e as respetivas interdições e condicionantes 
•   Sensibilizar a população utilizadora da zona de proteção alargada para a adoção 

de práticas não poluidoras, incluindo o Código de Boas Práticas Agrícolas e o 
Regime do Exercício da Atividade Pecuária

•   Implementar eventual monitorização em tempo real da água bruta na captação 
ou à entrada da ETA, com equipamento a definir (sondas multiparamétricas, etc.), 
com centralização automática no comando de captação.

ASPETO: BIODIvERSIDADE

Localização e tamanho da área utilizada dentro de áreas protegidas 
ou adjacentes

Impactes significativos na biodiversidade em áreas protegidas ou 
adjacentes

habitats protegidos ou restaurados

Das infraestruturas pertencentes ao Sistema Multimunicipal de Abastecimento 
de Água e de Saneamento do Noroeste, apenas um número muito reduzido 
de infraestruturas se encontram localizadas em áreas protegidas ou classificadas, 
totalizando 6,21 ha (EN11 e EN13).

À semelhança de anos anteriores, sempre que se verificou a necessidade de intervir ou 
construir infraestruturas em zonas localizadas em áreas protegidas foram solicitadas 
todas as licenças previstas no regime legal aplicável, tendo sido adotadas as medidas 
de minimização de impactes definidos pelas entidades competentes nos regimes de 
proteção territorial. Em complemento, para todos os projetos é estabelecido um 
Plano de Gestão Ambiental a ser implementado no decorrer das empreitadas. 

Posteriormente, na fase de exploração é feita a gestão de impactes ambientais 
significativos destes locais (EN12), de acordo com a metodologia de identificação e 
avaliação dos aspetos ambientais, implementada na Empresa. Para todos os aspetos 
ambientais significativos são desenvolvidas medidas de minimização e respetivo 
controlo operacional, bem como planos de ações decorrentes desta avaliação. Em 
2011 não foram realizados quaisquer estudos de impacte ambiental.

Área total dos terreNos oCupados por INstalações da adNw
Parques Naturais 0,5256 ha

Parque Natural Litoral Norte

Parques Nacionais 0,01714 ha

Parque Nacional da Peneda-Gerês

Rede Natura 5,6684 ha

Vários

eN11

eN12

eN13
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Estratégias, medidas e planos para a gestão de impactes  
na biodiversidade

Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços

A Águas do Noroeste, S.A. tem definidos Objetivos Estratégicos e os Objetivos 
de Gestão da Empresa e dos quais se destacam os que contribuem direta ou 
indiretamente, para a gestão da biodiversidade: 
• Contribuir para o uso eficiente da água e para a proteção do meio hídrico;
• Prevenir a poluição minimizando os impactes ambientais da atividade;
• Assegurar a utilização adequada dos recursos existentes e da modernização de 

infraestruturas e equipamentos; 
• Promover a qualidade do ambiente a consequente melhoria das condições 

socioeconómicas e de qualidade de vida da população integrada no sistema 
multimunicipal do Noroeste;

• Interagir com as partes interessadas e consolidar a imagem da Empresa junto dos 
diferentes públicos-alvo, afirmando-a como fornecedora de um novo produto/serviço 
de excelência, demonstrando ainda ser elemento promotor da educação ambiental.

protocolo com autoridade florestal Nacional
Com o objetivo de compensar os impactos do corte de sobreiros, face à construção 
da ETAR do Cávado/ Homem, que se traduz no abate de cerca de um hectare 
desta espécie de árvore, na freguesia de Cabanelas, município de Vila Verde, a 
Águas do Noroeste procederá à arborização de uma nova área de povoamento, 
beneficiando o território florestal existente. Desta forma, foi selecionada uma área 
situada no Baldio do Carvoeiro (integrada no perímetro florestal de Entre Lima e 
Neiva), na freguesia de Carvoeiro, município de Viana do Castelo, para realização 
da beneficiação do povoamento de sobreiro existente, com arborização de clareira 
numa área de 3,2 hectares. 

A operacionalização desta beneficiação do povoamento de sobreiro foi regulada através 
de um protocolo celebrado entre a Águas do Noroeste e a Autoridade Florestal Nacional, 
no qual foram definidos os termos e condições para execução e acompanhamento do 
projeto de compensação, bem como os respetivos planos de gestão.

eN14

eN26

Vista parcial da área arborizada
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Número de espécies na Lista vermelha da IUcN e em listas 
nacionais de conservação com habitats em áreas afetas

Identificação, tamanho, status e índice de biodiversidade de corpos 
de água ou habitats afetados por descargas de águas residuais

Área geográfica: Ave

fauna
De todas as espécies elencadas acima, apenas a salamandra-lusitânica é considerada 
uma espécie vulnerável, ou seja, é caracterizada como risco elevado de extinção 
na natureza. Relativamente à Borboleta e Libélula não foram encontradas na Lista 
Vermelha da IUCN. Todas as outras foram consideradas como pouco preocupante, 
que corresponde à categoria de risco mais baixo da Lista Vermelha.

flora
Com exceção da espécie de bétula, que não foi encontrada na Lista Vermelha, as 
restantes são consideradas pouco preocupantes.

fauNa
Lobo-ibérico (Canis lupus)

Corço (Capreolus capreolus)

Melro de água (Cinclus cinclus)

Estrelinha de cabeça listada (Regulus ignicapillus)

Gavião-da-europa (accipiter nisus)

Garça-real (ardea cinerea)

Cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra)

Borboleta cauda de andorinha (papilio machaon)

Libélula (libelula depressa)

Sapo-comum (Bufo bufo)

Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica)

flora
Carvalho (Quercus-robur)

Bétula (Betula sp.)

Pinheiro-bravo (pinus pinaster)

Área geográfica: Minho e Lima

Na região do Minho-Lima foram identificadas algumas espécies constantes na Lista 
Vermelha da IUCN.
                                            
fauNa
Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra)

Rã Ibérica (Rana iberica)

Lobo (Canis lupus)

Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica)

Geneta (Genetta genetta)

Toirão (Mustela putorius)

Truta (Salmo trutta)

Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus)

flora
Teixo (Taxus baccata)

Carvalho-roble (Quercus robur)

eN15

eN25
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Área geográfica: Cávado

fauna
Nove espécies de mamíferos bastante comuns na região, 46 espécies de aves, três 
espécies de répteis e cinco de anfíbios.

Das espécies animais identificadas, que foram introduzidas no nosso país (visão-
americano, lagostim-americano e a espécie de peixe, a gambuzia), o visão-americano 
e a gambuzia não parecem ter um impacto significativo sobre a fauna autóctone, 
pelo que não deverão constituir uma ameaça em termos ecológicos.

flora
O mosaico vegetal é essencialmente composto por três tipos de manchas facilmente 
identificáveis: Degradação do local: coberto vegetal de mimosas, nas zonas secas, e 
erva-pinheirinha e jacinto-de-água, nas lagoas e rio Cávado.

fauNa
Visão-americano (Mustela vison)

Lagostim-americano (procambarus clarkii)

Gambuzia	(Gambusia	affinis)

Garça-real (ardeacinerea)

Pato-real (anas platyrhynchos)

Galinha d’água (Galinulla chloropus)

Corvo marinho-de-faces-brancas (phalacrocorax carbo)

Açor (accipiter gentilis)

Pica-pau-malhado (Dendrocopus major)

flora
Mimosal de acacia dealbata

Salgueiral, composto por Salix atrocinerea arbustivo/arbóreo

Salgueiral/ amieiral com espécimes arbóreos de Salix e alnus glutinosa

ASPETO: EMISSõES, EfLUENTES E RESÍDUOS

Total de emissões diretas e indiretas de gEE

Outras emissões indiretas relevantes de gEE

Substâncias destruidoras da camada de ozono

Outras emissões, por tipo

Impactes ambientais significativos do transporte de produtos e bens

Emissões diretas – fontes fixas e móveis
São emissões provenientes de fontes detidas ou controladas pela Águas do Noroeste, 
S.A., como por exemplo, as emissões diretas associadas à queima de combustível para 
produção de energia a ser utilizada pela Empresa dentro da área da sua atividade.
Como emissões diretas (EN16) provenientes de fontes fixas, consideramos as 
emitidas pelo funcionamento da caldeira a GPL, pela exaustão do ar ambiente da 
área laboratorial e pelas hottes laboratoriais e ainda as emissões decorrentes do 
consumo de gasóleo para o funcionamento de geradores. Como emissões diretas 
provenientes de fontes móveis, a Empresa emite as associadas ao consumo de 
gasolina e gasóleo pela frota automóvel. 

eN16

eN17

eN19

eN20

eN29
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Para além das situações anteriormente referidas, a Águas do Noroeste, S.A. detém 
também alguns equipamentos com substâncias regulamentadas, como por ex. 
substâncias que empobrecem a camada de ozono e/ ou substâncias com potencial 
de aquecimento global. Relativamente a emissões difusas, a Empresa não se encontra 
abrangida pela regulamentação aplicável à gestão de compostos orgânicos voláteis 
mas, este aspeto será incluído na estratégia de gestão ambiental a curto prazo. 
Para além do cumprimento da legislação aplicável que vinha sendo já evidenciado 
pelas empresas anteriores à Águas do Noroeste, S.A., em 2011 a Empresa iniciou a 
implementação de medidas com vista à consolidação e uniformização dos critérios 
aplicáveis, gestão das evidências de cumprimento associadas, etc. é objetivo para 
2012 sustentar de forma integrada todo este processo.

emissões indiretas
São emissões que resultam da atividade da Águas do Noroeste, S.A. mas são 
geradas através de fontes detidas ou controladas por outras entidades. No presente 
contexto, emissões indiretas referem-se a emissão de gases com efeito de estufa 
a partir da geração de eletricidade, calor ou vapor que é importado e consumido 
pela Empresa. As emissões indiretas (EN16) produzidas pela Empresa estão 
essencialmente associadas à geração da eletricidade consumida. 

Para além destas há ainda a considerar todas as deslocações de trabalho realizadas 
por Colaboradores e que não tenham sido realizadas em viatura da Empresa. 

Relativamente a outras emissões indiretas de gases com efeito de estufa (EN17, 
EN29), as principais fontes são o transporte dos Colaboradores em viagens de 
trabalho. Contudo, no âmbito da Águas do Noroeste, S.A., ainda em 2011 não foi 
possível apurar este valor com o rigor requerido. 

total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa (ton/ano)

eMIssões gee (toN/aNo) (INfraestruturas eM eXploração dIreta pela adNw)

2010 2011 pressupostos

Eletricidade 17.888* 11.431

Fator de conversão: 1 MWh = 3,6 GJ

Fator de emissão: 1 kWh = 230 g CO2 
De acordo com a informação disponibilizada no sitio da ERSE, atualizado para 
2011. Nos pressupostos de 2010 a AdNw teria emitido 19.422 ton de CO2 
decorrentes do consumo de energia elétrica.

Gasóleo 615 626,1

Fator de conversão: 1 L = 0,036 GJ
Valor obtido utilizando a densidade média do combustível e o fator de conversão 
retirado da legislação em vigor. Nos pressupostos de 2010 a AdNw teria emitido 
665 ton de CO2 decorrentes do consumo de gasóleo.

Fator de emissão: 1 GJ = 0,0741 ton CO2
De acordo com retirado da legislação em vigor  
(Decisão da Comissão n.º 2007/589/CE de 18 de julho).

GPL
18.000

(aprox.)
14.778

Fator de conversão: 1 L = 0,027 GJ
Valor obtido utilizando a densidade média do combustível e o fator de 
conversão retirado da legislação em vigor. Não houve alteração dos pressupostos 
relativamente a 2010.

Fator de emissão: 1 GJ = 0,063 ton CO2
De acordo com retirado da legislação em vigor.

(*) Valor não totalmente verificado no âmbito da verificação ao Relatório de Sustentabilidade realizada por entidade externa. 
Nota: Todos os valores relativos a 2010 são valores consolidados - Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas do Minho 
e Lima, S.A., até maio e de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

Infraestruturas em exploração por prestadores de serviços 
Associado aos 26.308.469 kWh de energia elétrica, consumidos pelas empresas 
prestadoras de serviços, que exploram infraestruturas da Águas do Noroeste, S.A., 
são ainda emitidas 6.051 ton CO2, o que perfaz um total de 18.657 ton CO2 

emitidos por esta fonte, a principal no âmbito da atividade da Empresa.

Infraestruturas em exploração 
direta pela AdNw 68%

Infraestruturas em exploração 
por Prestadores de Serviços 32%

INFRAESTRUTURAS EM EXPLORAÇÃO  
(%) 
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NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas (ton/ ano) – Fontes móveis

eMIssões (toN/aNo) 
(INfraestruturas eM eXploração dIreta pela adNw) 2010 2011
NOx

SOx

COVNM

6,583

1,728

1,646

6,709

1,761

1,677

Iniciativas para reduzir as emissões de gEE
Todas as medidas já elencadas noutros indicadores associados ao consumo de 
energia e que visam o aumento da eficiência de processos ou equipamentos, são 
também consideradas medidas que indiretamente contribuem para a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa. Para além das medidas associadas 
a processos de aumento de eficiência energética, a Águas do Noroeste, S.A. não 
desenvolveu ainda uma estratégia para compensação das suas emissões de gases 
com efeito de estufa – situação que se pretende reverter a médio prazo. 

Águas residuais – qualidade e destino
Dado que este indicador trata de águas residuais, cujo tratamento faz parte 
integrante da atividade da Empresa, é analisado no âmbito do PR2.

Peso total de resíduos, por tipo de destino final
Decorrente de toda a atividade da Águas do Noroeste, S.A., mas essencialmente a partir 
dos processos produtivos (tratamento de água para consumo humano e do tratamento 
das águas residuais) são produzidos diferentes tipos de resíduos. De todos os resíduos 
produzidos, destaca-se, pelas quantidades, a produção de lamas em resultado da atividade 
de saneamento (além de gradados, areias e gorduras – todos resíduos “não perigosos”) 
e a produção de lamas de clarificação de água, decorrente da atividade de abastecimento 
de água. Como “outros resíduos”, incluem-se resíduos de laboratório, outros do processo 
de exploração e manutenção de infraestruturas e resíduos produzidos nos edifícios 
administrativos. Todos os resíduos foram entregues a Operadores de Gestão de Resíduos 
devidamente licenciados para o efeito e a Águas do Noroeste, S.A. detém licenças emitida 
pela APA para armazenamento e tratamento de resíduos em algumas instalações.

No entanto, à luz do recente Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, ficam isentas de 
licenciamento as operações de “Valorização não energética de resíduos não perigosos, 
quando efetuada pelo produtor dos resíduos resultantes da sua própria atividade, no 
local de produção ou em local análogo ao local de produção pertencente à mesma 
entidade”. Desta forma, a operação de valorização que se pode realizar a este tipo 
de resíduos (por exemplo às lamas do tratamento de águas residuais) é a operação 
R12. Neste contexto e ao abrigo destas novas condições, foram transportadas 
“internamente” 4.665 toneladas de lamas do tratamento de águas residuais do local 
de produção para outra infraestrutura pertencente ao Sistema.

resíduos
elIMINados 
(toN/aNo)

ValorIzados 
(toN/aNo)*

2010 2011 2010 2011
principais 
resíduos 
produzidos 
na atividade 
produtiva

abastecimento Lamas 1.331 1.243 - 36

saneamento Lamas

Granados

Areias

Gorduras

413

844

2.228

180

-

582

803

-

16.860

-

-

-

21.486

-

-

-
outros 
resíduos

Não perigosos 7 0,9 19 12,7
perigosos 3 45 39 4,3

(*) Valores consolidados nos anos 2010 - Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, S.A., até maio e 
de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

eN18

eN21

eN22
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Resíduos produzidos ainda em 2011, mas acumulados nas nossas instalações para 
entrega a destino final adequado em 2012 - 0,4 ton de resíduos não perigosos para 
eliminação, 2,5 ton de resíduos perigosos para eliminação e 2,6 ton de resíduos 
perigosos para valorização.

Número e total de derrames significativos
Consideram-se derrames significativos de substâncias perigosas os derrames cujo 
volume é superior a cinco litros e que tenham originado implicações financeiras. 
Neste contexto, em 2011 ocorreram dois derrames significativos nas instalações 
da Águas do Noroeste, S.A. – um em sequência de um incêndio na subestação 
elétrica existente na ETA de Areias de Vilar e outro em resultado do roubo de 
um posto de transformação localizado junto ao reservatório de Adães. Os dois 
derrames ocorreram no sistema de abastecimento de água para consumo humano 
e com um volume total aproximado derramado de 39 m3. No caso da situação 
da subestação, apesar das elevadas quantidades derramadas, a existência de uma 
bacia de retenção para a totalidade do óleo existente foi suficiente para controlar o 
derrame e permitir a sua remoção e entrega a destino final adequado, sem qualquer 
impacte em nenhum órgão ou processo de tratamento da ETA de Areias de Vilar, 
tendo sido garantida a segurança da qualidade da água.

No caso do derrame ocorrido em sequência do roubo de um posto de 
transformação junto a um reservatório de água tratada, apesar das menores 
quantidades derramadas (aproximadamente 128 litros de óleo do transformador), 
foram tidas preocupações acrescidas na remoção do derrame e na reposição das 
condições iniciais do local. Dado que o reservatório em si se localiza a cota superior, 
o derrame do óleo (óleo derramado deliberadamente pelo delinquente) escorreu 
no sentido contrário ao reservatório não pondo em risco a qualidade da água (para 
além disso, os próprios materiais do reservatório e sistemas de impermeabilização 
do mesmo, fazem uma barreira a uma potencial situação deste género).

eN23
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Registo fotográfico dos trabalhos de limpeza do local e reconstituição das condições iniciais (derrame em sequência de roubo de PT).
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Registo fotográfico dos trabalhos de limpeza do local e reconstituição das condições iniciais (derrame em sequência de incêndio na subestação).
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Peso de resíduos perigosos transportados, importados  
ou exportados no âmbito da convenção de Basileia
A Águas do Noroeste, S.A. não procede a transporte, importação ou exportação 
de resíduos perigosos nos termos da Convenção de Basileia. Os resíduos perigosos 
produzidos, são entregues a operadores de gestão nacionais devidamente licenciados 
(ver EN22), que posteriormente gerem os destinos de tratamento (nacionais e 
internacionais) dos mesmos.

ASPETO: cONfORMIDADE

Multas ambientais significativas
Em 2011, a Águas do Noroeste não foi sujeita ao pagamento de qualquer multa ou 
sanção pelo não cumprimento de exigências ambientais.

ASPETO: TRANSPORTE

Impactes ambientais significativos do transporte de produtos  
e outros bens e materiais utilizados nas operações
Dado que os principais impactes ambientais significativos do transporte de produtos 
e outros bens e materiais utilizados nas operações, bem como do transporte de 
Colaboradores, são os associados ao consumo de energia e à consequente emissão 
de poluentes, estes dados poderão ser consultados nos indicadores integrados no 
Aspeto: Emissões, efluentes e resíduos.

ASPETO: gERAL

Total de investimentos e custos em proteção ambiental
Para a implementação, desenvolvimento e melhoria contínua de todo o Sistema 
de Gestão Ambiental, são necessários recursos financeiros. Em 2011, os custos 
principais associados à melhoria do desempenho ambiental são os seguintes:

proteção aMbIeNtal – Custos e INVestIMeNtos 
(euros) 2010* 2011
Custos (euros) 

Resíduos

Efluentes gasosos

Ruído

Seguro de responsabilidade ambiental

Certificação ambiental

Outros custos

915.729

-

22.875

7.024

1.570

11.146

1.161.440

670

7.970

153.193

7.563

29.170
Investimentos (euros) 

Construção de infraestruturas (valor arredondado)

Outros investimentos (valor arredondado)

74.968.000

9.231.000

35.975.000

3.556.000

(*) Valores consolidados nos anos 2010 - Águas do Ave, S.A., Águas do Cávado, S.A. e Águas do Minho e Lima, S.A., até maio e 
de junho a dezembro, a Águas do Noroeste, S.A.

 
Ruído
A Empresa possui várias infraestruturas através das quais pode haver emissão de 
ruído estando por isso sujeitas às obrigações legais constantes no Regulamento 
Geral do Ruído (DL 9/2007). Para dar cumprimento a este diploma iniciaram-se 
em 2005, campanhas para monitorização do ruído ambiente nas infraestruturas da 
Águas do Cávado e em 2007 nas infraestruturas das extintas Águas do Ave, S.A. e 
Águas do Minho e Lima, S.A.

eN24

eN28

eN29

eN30
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Em 2011, deu-se continuidade à realização de ensaios de monitorização de ruído 
ambiente que estavam previstos no âmbito dos planos anteriormente aprovados 
pela CCDR-N – realizaram-se 33 ensaios cujos resultados serão tratados, de forma 
conjunta, em 2012.

DESEMPENhO SOcIAL

fORMA DE gESTãO
O planeamento e a gestão deste grupo de indicadores inserem-se no âmbito 
do Sistema de Responsabilidade Empresarial, através do Programa de Gestão 
associado, para além de estarem também interligados com os objetivos estratégicos 
da Empresa. O seu acompanhamento é trimestral, no âmbito das reuniões do 
Grupo SRE, e semestral, no que se refere especificamente aos objetivos estratégicos 
relacionados com este grupo de indicadores. Anualmente, os indicadores, os 
objetivos e as metas, são revistos no âmbito da revisão de todo o Sistema de 
Responsabilidade Empresarial.

DIREITOS hUMANOS

ASPETO: PRÁTIcAS DE INvESTIMENTO E PROcESSO DE cOMPRAS

contratos e acordos que incluam cláusulas relativas a direitos 
humanos

fornecedores submetidos a avaliações referentes a direitos 
humanos

Da experiência adquirida por qualquer uma das empresas que originaram a Águas 
do Noroeste, S.A., aquando da implementação e certificação pela norma SA8000 
– Responsabilidade Social, constata-se que a aplicação desta norma na cadeia de 
fornecimento é um dos maiores desafios à sua implementação, dado que pressupõe 
a existência de evidências efetivas de que os mesmos princípios são efetivamente 
promovidos pelos fornecedores da Empresa. 

Numa aproximação das práticas já existentes na Empresa com o proposto neste 
grupo de indicadores pela GRI3, pode afirmar-se que, tanto no caso de fornecedores 
associados a investimentos significativos (HR1) como no caso da prestação de 
serviços/ materiais em geral (HR2), a Águas do Noroeste, S.A., mantendo as práticas 
das empresas que a precederam, vincula os seus fornecedores à sua Política, que inclui 
compromissos enquadráveis no âmbito de indicadores da GRI (Não Discriminação, 
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva, Trabalho Infantil, Trabalho Forçado) 
aqui, numa perspetiva de cadeia de fornecimento.

Dos mecanismos disponíveis para avaliar e comprometer, com estes requisitos, os 
seus fornecedores (inclui fornecedores associados a contratos de investimento 
significativo – incluem-se neste âmbito as obras de construção civil que correspondem 
a projetos de investimento de capital relevantes para as demonstrações financeiras), 
pode destacar-se: 
• Processo de homologação e avaliação anual do desempenho de Fornecedores; 
• Evidência da aceitação e cumprimento com o Regulamento para Fornecedores 

(exceto no caso dos contratos associados a investimentos significativos já que 
geralmente estão associados a Concursos Públicos e ao cumprimento do 
estipulado em Cadernos de Encargos, sendo que é nestes documentos que é 
solicitado o vínculo com a Política e restantes requisitos);

hr1

hr2
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• Acompanhamento das atividades associadas à prestação do serviço;
• Sessão de envolvimento e esclarecimento dirigidas aos fornecedores no âmbito 

da aplicação dos requisitos sociais, ambientais e de segurança, como descrito 
noutros pontos deste relatório.

homologação e avaliação de fornecedores
Para avaliação dos Fornecedores que prestaram serviço durante o ano 2010 em 
qualquer uma das empresas que precederam a Águas do Noroeste, S.A. e para a 
própria Águas do Noroeste, S.A., foi desenvolvida em 2011 uma metodologia integrada 
pela holding, AdP, cuja implementação ocorrerá em 2012, sobre o desempenho dos 
Fornecedores críticos durante o ano 2011. Assim, foi devidamente assumido pela 
Águas do Noroeste, S.A., tendo em conta também o processo de fusão que ocorreu 
em 2010, não levar a cabo esse processo de avaliação sobre o ano 2010.

regulamento para fornecedores 
Para além da evidência prática do cumprimento do exposto no Regulamento para 
Fornecedores (que se encontra disponível para download no site da Empresa e 
que inclui procedimentos gerais para ir de encontro com a Política da Empresa), 
é solicitado aos fornecedores relevantes a apresentação de uma Declaração de 
Aceitação do mesmo. A aplicação do Regulamento para Fornecedores é exigida na 
celebração de novos contratos ou renovação de contratos existentes. 

acompanhamento de atividade de fornecedores
Face à caracterização social média do setor, dentro do universo de fornecedores da 
Empresa, o setor da construção civil é o mais vulnerável à ocorrência destas situações. 
O acompanhamento efetuado a estes fornecedores vai assim além do constante nos 
Planos de Segurança e Saúde no Trabalho (PSS) ou dos Planos de Gestão Ambiental 
(PGA) que também constam dos Cadernos de Encargos das empreitadas, e passa 
por análise quer do cumprimento de requisitos legais relativos à legislação laboral, 
como aos restantes aspetos associados à Responsabilidade Social. 

Assim, relativamente aos fornecedores associados aos contratos de investimento 
significativos (consideramos aqui os contratos no âmbito de empreitadas e 
estudos, projetos e fiscalizações associadas), como cada contrato é um processo 
independente onde todos os cadernos de encargos incluem a obrigatoriedade 
do cumprimento com os requisitos da Política, Compromissos Sociais e restantes 
requisitos do Sistema de Responsabilidade Empresarial da AdNw (sendo também 
integrados no âmbito das auditorias realizadas pelas entidades certificadoras para a 
certificação do SRE), pode concluir-se que 100% deste tipo de contratos incluíram 
cláusulas de direitos humanos.

formação em políticas e procedimentos relativos a direitos 
humanos

formação dos colaboradores da área da segurança em políticas  
ou procedimentos relativos a direitos humanos

Especificamente no que se refere a formação para Colaboradores em políticas e 
procedimentos relativos a aspetos de direitos humanos, podemos considerar que 
2% dos Colaboradores usufruíram dessa formação, correspondendo a um total 67 
horas de formação para cinco Colaboradores (0,23 h/Colaborador).

A análise desta temática é completada no âmbito dos indicadores LA10, LA11 e 
LA12, relativo a Formação e Educação como prática laboral.

hr3

hr8
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Não discriminação, Liberdade de associação e negociação coletiva, 
Trabalho infantil, Trabalho forçado 

Operações sujeitas a avaliação sobre direitos humanos/ 
Reclamações recebidas relativas a violação de direitos humanos

A Empresa, através do procedimento de Responsabilidade Social e da sua Política, 
divulga que os aspetos Não discriminação (HR4), Liberdade de associação e 
negociação coletiva (HR5), Trabalho infantil (HR6) e Trabalho forçado ou análogo ao 
escravo (HR7), são práticas reprováveis e inadmissíveis. é também assumido como 
fundamental que todos os fornecedores devem partilhar dos mesmos princípios, 
cumprindo com o capítulo Responsabilidade Social, incluído no Regulamento para 
Fornecedores. 

Neste procedimento encontra-se ainda definido qual o procedimento a levar a 
cabo caso se detete qualquer uma destas situações, quer na própria Empresa, quer 
no âmbito das atividades dos Fornecedores (seja nas suas instalações, nas instalações 
do fornecedor, em situações externas de auditoria, ou outras). Em 2011, não foi 
encontrada nenhuma situação que pusesse em causa estes princípios, nem na Águas 
do Noroeste, S.A. nem na sua Cadeia de Fornecimento (como descrito em HR1 e 
HR2). Também não foi recebida nenhuma reclamação relativamente a violações de 
direitos humanos (para outras reclamações, consultar o indicador PR_5).

Liberdade de Associação e Direito à Negociação coletiva
Não há contrato de negociação coletiva aplicável à Águas do Noroeste, S.A., pelo 
que as relações laborais regulam-se somente pelo Código do Trabalho e respetiva 
regulamentação. Todavia, há negociações em curso entre a Águas de Portugal e 
entidades sindicais com vista à elaboração de Contrato de Coletivo de Trabalho. 

Em 2011, 21 Colaboradores da Águas do Noroeste, S.A. encontravam-se 
sindicalizados (número equivalente a 2010), o que perfaz um total de 7,75% 
Colaboradores sindicalizados.

PRÁTIcAS LABORAIS

ASPETO: EMPREgO/ ASPETO: DIvERSIDADE E IgUALDADE DE 
OPORTUNIDADES

Total de colaboradores por tipo de emprego, contrato de trabalho 
e região

Rotatividade e distribuição por faixa etária, género e região

composição da gestão de topo. colaboradores por género e faixa etária

Taxas de retorno ao trabalho após licença parental

dotação e Movimentação
Em resultado das movimentações ocorridas, a 31 de dezembro de 2011, a Águas do 
Noroeste, S.A. era constituída por 271 Colaboradores. 

hr4/hr5/hr6/hr7

hr10/hr11

la1

la2

la13

la15
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eM 2011:
Taxa de Rotatividade 2,6%

H –1,5%

M –1,1%

Entraram na Empresa
5 Colaboradores do sexo masculino (4 com idade entre os 26 e os 35 
anos e 1 com idade entre os 36 e os 45 anos).

1 Colaborador do sexo feminino (com idade entre os 19 e os 25 anos).

Taxa de Contratação 2,2%

H – 1,8%

M – 0,4%

Saíram da Empresa
4 Colaboradores do sexo masculino (com idades entre os 36 e os 45 
anos, os 46 e os 55, os 56 e 65 e superior a 65 anos, respetivamente). 

3 Colaboradores do sexo feminino (um com idade entre os 26 e os 35 
anos e 2 com idade entre os 36 e os 45 anos, respetivamente).

taxas de retorno e de retenção após licença parental discriminada por sexo
As taxas de retorno e de retenção após licença parental representam o número de 
Colaboradores que usufruíram da licença legalmente concedida como resultado do 
nascimento de um filho e o número de Colaboradores que retornaram ao trabalho 
após conclusão da mesma e que se mantém na Empresa após 12 meses de terem 
retomado ao trabalho, por sexo.

Usufruíram de licença parental 12 Colaboradores do sexo masculino e 10 Colaboradores 
de sexo feminino.

hoMeNs Mulheres
N.º de Colaboradores com direito a licença parental em 2011 12 10

N.º de Colaboradores que usufruíram de licença parental em 2011 12 10

N.º de Colaboradores que deveriam ter retornado em 2011 
após licença parental

11 6

N.º de Colaboradores que retornaram em 2011 após licença parental 11 6

N.º de Colaboradores que retornaram ao trabalho há 12 meses 
ou mais após licença parental

5 6

N.º de Colaboradores que continuam a trabalhar na Empresa 
após 12 meses do retorno

5 6

Taxa de usufruto = 8,1%
A taxa de usufruto indica a percentagem de Colaboradores 
que usufruíram da licença parental

4,4% 3,7%

Taxa de retorno = 100%
A taxa de retorno indica a percentagem de Colaboradores que retomaram 
ao trabalho após conclusão da licença parental
Nota: todos retomaram o trabalho após conclusão da licença e continuam a 
laborar na Empresa, com exceção de uma Colaboradora, que por vontade 
própria, decidiu cessar as suas funções na Empresa.

100% 100%

Taxa de retenção = 100%
A taxa de retenção indica a percentagem de Colaboradores que 
retomaram ao trabalho após conclusão da licença parental e que continuam 
na organização após 12 meses de terem retomado ao trabalho.

100% 100%

 
Distribuição por Categoria Profissional
A distribuição dos 271 Colaboradores, que a 31 de dezembro de 2011 constituíam 
a equipa de recursos humanos da Águas do Noroeste, S.A. pelas categorias 
profissionais tipo, é apresentada no gráfico ao lado. 

Destaca-se que 51% dos Colaboradores ocupam a categoria Técnica Operacional, 
34% a categoria Técnica Superior ou Equiparada, 10% a categoria Chefia Intermédia, 
3% a categoria de Apoio Administrativo e 2% a categoria de Chefia.

distribuição por Vínculo Contratual
Os recursos humanos da Empresa estão contratados, maioritariamente, através de 
contrato de trabalho sem termo. De entre os 271 Colaboradores da Empresa 
(todos no ativo e com contrato de trabalho), 235 colaboram no âmbito de 
contratos de trabalho sem termo (total de 87% dos Colaboradores, dos quais, 
59% são Homens e 27% são Mulheres), 19 colaboram com contratos de trabalho 
a termo certo (total de 7% dos Colaboradores, dos quais, 5% são Homens e 2% 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NA EMPRESA 
(%) 

Há menos de 1 ano 2%

Entre 1 e 2 anos (inclusive) 11%

Entre 3 e 5 anos (inclusive) 40%

Entre 6 e 10 anos (inclusive) 31%

Entre 11 e 15 anos (inclusive) 16%

Há mais de 16 anos 0%

COLABORADORES POR CATEGORIA 
PROFISSIONAL  
(Nº)

8

11
127

Técnicos de apoio administrativo 

Técnicos operacionais 

44
48

Técnicos superiores ou equiparados 

14
14

Chefias intermédias 

2
3

Chefias 

Mulheres

Homens

4
Administradores executivos 
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são Mulheres), um Colaborador com contrato a termo incerto e 16 com outro 
tipo de contrato (6%), nomeadamente em cedência de interesse público. Todos os 
Colaboradores desempenham as suas funções em regime de tempo completo não 
havendo nenhum Colaborador no regime de tempo parcial.

distribuição por género e faixa etária
Distribuição por género:
A distribuição por género demonstra uma preponderância do sexo masculino com 
71% dos Colaboradores da Empresa, relativamente ao sexo feminino que conta 
com 29%. Esta diferença resulta, principalmente, do predomínio de Colaboradores 
do sexo masculino em funções operacionais. 

Todavia, esse facto não resulta da adoção, pela Águas do Noroeste, S.A., de quaisquer 
práticas discriminatórias, antes do facto de, nos processos de recrutamento 
encetados para funções operacionais, o número de candidatos do sexo masculino 
ser esmagadoramente superior ao número de candidatos do sexo feminino.

Distribuição por faixa etária e género:

total < 19 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65
h M h M h M h M h M h M h M h M

Administradores 
executivos

4 - - - - - - - - - 2 - 2 - - -

Chefias 3 2 - - - - - - 1 1 2 - - 1 - -

Chefias 
intermédias

14 14 - - - - 5 8 3 5 3 1 3 - - -

Técnicos 
superiores ou 
equiparados

48 44 - - 1 2 29 26 13 14 2 2 3 - - -

Técnicos 
operacionais

127 11 - - 13 2 63 7 33 2 13 - 5 - - -

Técnicos 
de apoio 
administrativo

- 8 - - - 1 - 1 - 6 - - - - - -

A média de idades dos Colaboradores da AdNw (excluindo Administração), a 31 
de dezembro de 2011, é de 36,3 anos. 

Benefícios oferecidos aos colaboradores
A Águas do Noroeste, S.A. continuou a beneficiar todos os Colaboradores 
da Empresa com um Seguro de Saúde, extensível aos membros dos respetivos 
agregados familiares, como referido no âmbito do indicador EC3. Dado que na 
Águas do Noroeste, S.A. não há Colaboradores em part-time, estes benefícios 
apenas são atribuídos a Colaboradores a tempo integral (LA3). 

atividades sociais internas da empresa
Consideram-se ainda neste capítulo algumas das iniciativas desenvolvidas na Empresa, 
quer promovidas pela Empresa, quer pelos próprios Colaboradores. Muitos destes 
momentos são extensíveis à família e amigos dos Colaboradores. À semelhança 
dos anos anteriores, realizaram-se alguns momentos de confraternização entre os 
Colaboradores e seus familiares: Sardinhada de São João, Magusto de São Martinho, 
almoço de Natal com todos os Colaboradores e distribuição de um cabaz de Natal 
por Colaborador.

Como habitual, a componente de animação inerente a todos os eventos de convívio 
foi exclusivamente assegurada pelos Colaboradores da Empresa, dinamizada pelo 
CLAN – Clube da Águas do Noroeste.

COLABORADORES POR VÍNCULO 
CONTRATUAL  
(Nº)

16

5
14

Outro tipo de contrato 

Com contrato a termo certo 

74
161

Com contrato sem termo 
1

Com contrato a termo incerto

Mulheres

Homens

COLABORADORES POR GÉNERO  
(Nº)

79
192

Colaboradores 

4
Administradores executivos 

Mulheres

Homens

la3
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ASPETO: RELAçõES ENTRE OS cOLABORADORES E A gESTãO DE TOPO

colaboradores abrangidos por acordos de negociação coletiva

Prazo para notificação com antecedência referente a mudanças 
operacionais

O setor de atividade da Águas do Noroeste, S.A. não está abrangido por qualquer 
acordo de negociação coletiva, aplicando-se aos Colaboradores o disposto na 
Lei Geral, no essencial nos termos constantes no Código do Trabalho (ver mais 
informação no indicador HR5).

ASPETO: SEgURANçA E SAúDE NO TRABALhO

colaboradores representados em comités formais de segurança  
e saúde no trabalho
Os Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho e de Responsabilidade 
Social, implementados e certificados por entidade externa, assumem um 
compromisso claro na promoção de melhorias das condições de Trabalho em 
termos de Segurança e Saúde dos seus Colaboradores. 

la6

la4

la5
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representatividade
A Águas do Noroeste, S.A. não dispõe ainda de Representante dos Colaboradores 
para a SA8000. Em 2011, foi instruído o processo de eleição (associando ao 
Representante para a Segurança) nos termos da legislação em vigor, não tendo sido 
apresentadas candidaturas. 

De modo a haver uma “figura” facilitadora da comunicação entre os Colaboradores 
e a Gestão de Topo, para as questões da Segurança, mas também Responsabilidade 
Social e Ambiente, o caminho que se pretende seguir em 2012, e aproveitando 
uma boa prática de uma das empresas que esteve na génese da Empresa, será a 
formação de um grupo de Colaboradores que representassem várias funções da 
Empresa e onde o porta-voz, faria a ponte com a Gestão.

Índices de sinistralidade laboral
Os índices de sinistralidade laboral permitem acompanhar a evolução da aplicação 
das medidas preventivas implementadas, não obstante o risco associado ao fator 
humano independente do controlo operacional implementado. 

A taxa de absentismo verificada na Águas do Noroeste, S.A. em 2011, calculada 
sobre 19.610 horas de ausência, situou-se nos 3,9%. Em 2011 não houve nenhum 
óbito decorrente de sinistralidade laboral.

índices de sinistralidade laboral 

2011 h M
Taxa de 
frequência (-)

89,4 76,9 12,5 Taxa de Frequência (IF) é o número total de acidentes (fatais 
e não fatais) ocorridos em relação ao número de horas 
efetivamente trabalhadas pelo total de Colaboradores no período 
de referência do relatório.

Taxa de doenças 
profissionais (-)

0 0 0 Taxa de Doenças Profissionais (TDP) é o número de doenças 
profissionais ocorridas em relação ao número de horas 
efetivamente trabalhadas pelo total de Colaboradores no período 
de referência do relatório.

Taxa de 
gravidade (-)

60 23 37 A Taxa de Gravidade (Tg) é o número total de dias perdidos em 
relação ao número de horas efetivamente trabalhadas no período 
de referência do relatório.

Taxa de 
absentismo (-)

3,9 1,3 2,6 A Taxa de Absentismo (TA) é a percentagem do número de dias 
de ausência em relação ao total de dias potenciais no período de 
referência do relatório.

formação e sensibilização / comunicação, participação e consulta
A Área de Responsabilidade Empresarial, no âmbito da sua atividade operacional e 
de acompanhamento, realiza várias ações de sensibilização, participação e consulta 
aos Colaboradores da AdNw, onde são abordadas as temáticas de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho, Ambiente e Responsabilidade Social.

la7

ACIDENTES DE TRABALHO POR TIPO,
POR GÉNERO 
(Nº)

2
14

4
23

Outros acidentes 

Acidentes de viação 

Mulheres

Homens

AÇÕES DE CONSULTA POR CENTRO 
OPERACIONAL / MANUTENÇÃO 
(Nº)

8
5

14
3

Colaboradores abrangidos 

Ações de consulta 

Tâmega/Sousa 

Minho 

15
2

Lima 

29
8

Cávado 

18
8

Ave 
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Programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção  
e controlo de risco de doenças graves

Medicina no trabalho
No que concerne a programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção 
e controlo de risco de doenças graves (LA8), no âmbito dos Sistemas de Gestão 
de Segurança e Saúde do Trabalho e de Recursos Humanos, para além das ações 
de formação propriamente ditas, pode ainda referir-se, como mecanismos de 
prevenção e controlo de risco de doenças graves, as ações enquadradas no âmbito 
da Medicina no Trabalho. 

Efetuaram-se ainda, análises ergonómicas e monitorização do ambiente de trabalho 
de alguns postos de trabalho tendo sido incrementadas melhorias nos mesmos. 
Foram realizadas visitas às infraestruturas em exploração, assim como aos diferentes 
locais de trabalho existentes nas mesmas, com vista a analisar as condições de saúde 
dos Colaboradores no desempenho das suas funções, tendo sido promovidas ações 
de sensibilização aos Colaboradores nesta matéria.

Foram realizadas visitas com o Médico do Trabalho às infraestruturas em exploração, 
assim como aos diferentes locais de trabalho existentes nas mesmas, com vista à 
análise das condições de saúde dos Colaboradores no desempenho das suas funções, 
tendo sido promovidas ações de sensibilização aos Colaboradores nesta matéria. 

N.º total de eXaMes MédICos eM 2011 488
Exames de Admissão

Exames Periódicos

Exames Ocasionais e Complementares

7

166

315

AÇÕES DE INFORMAÇÃO/
SENSIBILIZAÇÃO POR CENTRO 
OPERACIONAL/MANUTENÇÃO  
(Nº)

29
15

22
3

Colaboradores abrangidos 

Ações de informação/sensibilização*

Tâmega/Sousa 

Minho 

34
7

Lima 

43
14

Cávado 

56
28

Ave 

* Não estão contempladas as ações de formação

la8
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Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos  
com sindicatos
Durante o ano de 2011, a Águas do Noroeste, S.A. não celebrou acordos com Sindicatos 
apesar de existirem Colaboradores sindicalizados, tal como escrito no indicador HR5.

ASPETO: fORMAçãO E EDUcAçãO

Média de horas de formação por ano, por colaborador,  
por categoria e por género
A formação profissional, enquanto instrumento de valorização das competências 
técnicas, sociais e de gestão dos Colaboradores, é parte integrante da cultura 
da Águas do Noroeste, também o era para as três anteriores empresas, e está 
consubstanciada na elaboração e execução de planos plurianuais de formação. 

Formação Profissional
Durante o ano de 2011 foram ministradas 5.556 horas de formação aos 
Colaboradores (3.530 horas correspondentes a formação propriamente dita e 2.026 
horas no âmbito de formação enquadrada no regime de Trabalhador-Estudante), o 
que corresponde a uma média de 20 horas de formação por Colaborador.

horas de forMação aNuaIs, por 
CategorIa profIssIoNal (Nº de horas)

MédIa total
CategorIas profIssIoNaIs hoMeNs Mulheres hoMeNs Mulheres
Administradores Executivos

Chefias

Chefias intermédias

Técnicos superiores ou equiparados

Técnicos operacionais

Técnicos de apoio administrativo

8

10

13

9

18

0

0

7

11

9

1

54

32

48

368,5

850,04

2552,2

0

0

36

305

850,69

81

432,16

No âmbito das horas de formação apresentadas, incluem-se 67 horas de formação 
para Colaboradores em políticas e procedimentos relativos a aspetos de direitos 
humanos relevantes para as operações, abrangendo cinco Colaboradores, tal como 
referido nos indicadores HR3 e HR8.

Programas para gestão de competências e formação contínua
Complementarmente à formação descrita em LA10, os Colaboradores tiveram 
a possibilidade de participar, também, em eventos de sensibilização (congressos, 
colóquios, seminários, workshops) para tomada de conhecimento de boas práticas 
com eventual aplicabilidade e interesse para a Empresa, abrangendo uma grande 
diversidade de áreas de saber. Para além disso, a Empresa tem autorizado que 
Colaboradores complementem a sua atividade profissional com outra que os 
valorize e valorize também a Empresa. 

Estágios de Formação Escolar e Profissional (Investigação e Desenvolvimento)
Durante o ano de 2011 foi promovida a realização de 33 estágios, para complemento 
de formação escolar e profissional dos candidatos, e realização de projetos de 
investigação e desenvolvimento de grande utilidade para a Empresa.  O acolhimento 
de estagiários é uma prática que a Águas do Noroeste, S.A. pretende continuar 
a fomentar, para desenvolvimento de projetos de investigação que apoiem e 
catapultem os níveis de eficiência e eficácia do desempenho da Empresa e, não 
menos importante, para possibilitar a partilha das boas práticas da Empresa com 
a comunidade envolvente, assumindo-se a Empresa, também, como um agente de 
formação em contexto profissional de referência para a comunidade escolar.

la9

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DE 
FORMAÇÃO, POR ÁREA DE 
CONHECIMENTO, EM 2011 

Informática 33%

Segurança 21%

Gestão da Manutenção 14%

Outras 11% 

Ambiente 11%

Gestão de Recursos Humanos 6%

Ferramentas de Gestão 2%

Abastecimento de água 2%

Financeira 

la10

la11
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distribuição por grau de habilitação académica 
No que concerne às habilitações literárias, constata-se que 41% dos Colaboradores 
concluíram o ensino superior politécnico ou universitário, 38% finalizaram o ensino 
secundário e 21% possuem o ensino básico.

Percentagem de colaboradores que recebem avaliação  
de desempenho e de desenvolvimento de carreira

avaliação de desempenho
Em 2011, 268 Colaboradores foram avaliados quanto ao seu desempenho sobre o 
ano 2010, não obstante as dificuldades no processo de avaliação de desempenho 
dos Colaboradores da Águas do Noroeste, S.A., principalmente decorrentes da 
fusão das Empresas ocorrida em 2010. Destes 268 Colaboradores, 189 eram 
do género masculino e 79 do género feminino (aproximadamente 70% e 30%, 
respetivamente).

avaliação da satisfação dos Colaboradores
Nos termos definidos no procedimento Avaliação do Nível de Satisfação dos 
Colaboradores PR_1, realizou-se em abril de 2011 a 1.ª edição da avaliação dos 
índices de satisfação dos Colaboradores da Águas do Noroeste, S.A. Os resultados 
obtidos nesta 1.ª edição registam que 74% dos Colaboradores estão Muito 
Satisfeitos ou Satisfeitos. 

Os resultados, nos termos internamente estabelecidos, justificaram a elaboração de 
um planeamento de ações que tem como objetivo contribuir para a diminuição das 
fontes de insatisfação detetadas. 

ASPETO: IgUALDADE DE REMUNERAçãO PARA hOMENS  
E MULhERES

Proporção de Salário Base e de Remunerações entre Mulheres (M)  
e homens (h), por categoria funcional

é considerado “salário base”, o valor mínimo fixo (contratualizado) pago ao 
Colaborador, não incluindo qualquer outra remuneração adicional e “remuneração”, 
como o salário base acrescido de outras remunerações associadas a benefícios (ex.: 
bónus, prémios, etc.).

No âmbito da GRI3.1, este indicador foi sujeito a uma alteração de contexto, 
passando o resultado a ser apresentado de forma positiva, ou seja, passa a ser 
analisada a proporção do rendimento efetivo onde os Colaboradores do género 
feminino estão em vantagem.

rÁCIo retrIbuIção 
total MeNsal MédIa

rÁCIo retrIbuIção 
base MeNsal MédIa

Administradores Executivos (3)

Chefias

Chefias intermédias

Técnicos superiores ou equiparados

Técnicos operacionais

Técnicos de apoio administrativo

-

0,99

0,87

1,01

0,85

-

-

1,01

0,87

0,98

0,76

-
Nota: Os dados reportados referem-se aos Colaboradores efetivos a 31 de dezembro de 2011, i.e., não incluem as saídas 
decorridas durante esse ano.

la12
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DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES 
POR GRAU DE  HABILITAÇÃO 
ACADÉMICA
(Nº)

112

Ensino superior 

103

Ensino secundário 

56

Ensino básico ou inferior 
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SOcIEDADE
O papel da Empresa na promoção da qualidade de vida da comunidade da sua 
esfera de influência é reconhecido não só pelo facto de fornecer um bem essencial 
de elevada qualidade, mas também pelo facto de ser uma Empresa de referência 
no setor servindo de exemplo e contribuindo de alguma forma para a formação, 
sensibilização e consciencialização da comunidade em geral, mas também de muitas 
outras Partes Interessadas que pretendem partilhar conhecimentos e experiências. 
A Empresa assume-se assim como promotor da preservação dos recursos hídricos 
e da promoção dos conceitos associados ao desenvolvimento sustentável em geral.

ASPETO: cOMUNIDADE LOcAL

Percentagem de operações com programas e práticas 
implementadas para gerir impactes na comunidade local

Atividades da empresa com potencial impacte no envolvimento  
e desenvolvimento da comunidade local  

Medidas de prevenção e mitigação de impactes negativos  
na comunidade local
O programa que permite avaliar e gerir os impactes de toda a atividade da Águas 
do Noroeste, S.A. na comunidade e ambiente em geral, é o próprio Sistema de 
Gestão Ambiental, certificado pela NP EN ISO 14001, e o Sistema de Gestão de 
Responsabilidade Social, integrados no Sistema de Responsabilidade Empresarial. 

No que se refere aos impactes ambientais, o Sistema de Gestão Ambiental da Águas 
do Noroeste, S.A. apoia-se no processo de identificação e avaliação dos aspetos 
ambientais da Empresa, associados às atividades, diretas e indiretas. Neste processo, 
a comunidade é parte envolvente em praticamente todos os descritores. Apesar de 
não existir nenhum programa ou procedimento dirigido especificamente à gestão 
de impactes na comunidade (para além dos previstos no âmbito do Sistema de 
Gestão Ambiental), várias ações no âmbito Comunicação e Educação Ambiental 
(CEA) contribuem e são motores do desenvolvimento social da comunidade de 
área de abrangência da atividade da Águas do Noroeste, S.A.

As ações de comunicação desenvolvidas em 2011 pela Área de CEA permitiram 
reforçar o papel da Águas do Noroeste, S.A. a nível regional pelo impacto 
das infraestruturas na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento 
socioeconómico da região bem como enquanto empresa interventiva ao nível da 
educação ambiental junto da população escolar.

Assim, a estratégia de comunicação centrou-se essencialmente nas Partes 
Interessadas – Colaboradores e Comunidade, e restantes Partes Interessadas tendo, 
deste modo, estratégia assente nos eixos de comunicação interna e externa.

atividades desenvolvidas e/ ou apoiadas 
A Área de CEA, em estreita ligação com a Área de Responsabilidade Empresarial, 
colaborou para a disseminação interna e externa da Política, bem como dos aspetos 
ambientais, de segurança e de responsabilidade social, incluindo o projeto Tampa Amiga. 

Dado a Águas do Noroeste, S.A. ser uma Empresa credível e reconhecida pela 
Comunidade Envolvente contribui para que seja solicitada a colaborar, apoiar e/ 
ou patrocinar ações externas promovidas pelas diversas Partes Interessadas – 
assim, em 2011 apoiaram-se diversas iniciativas propostas pelas Partes Interessadas, 
nomeadamente:

so1

so9

so10
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•   Apoio do Congresso Nacional de “Literacia, Media e Cidadania”, organizado pela 
Universidade do Minho, durante os dias 25 e 26 de março;

•   Apoio logístico e de manutenção à Campanha de Recolha de Alimentos, 
promovida pelo Banco Alimentar Contra a Fome, em maio e novembro;

•   No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, Dia Mundial 
da Água e Dia Nacional da Água a Empresa continuou a apoiar as diversas 
iniciativas desenvolvidas pelos Municípios bem como a promover as visitas às suas 
infraestruturas;

•   Palestras, ações de sensibilização e workshops em diversos estabelecimentos de 
ensino da área de concessão da Águas do Noroeste, S.A.

No que diz respeito à comunicação interna foram desenvolvidas estratégias de 
comunicação com o objetivo de manter os Colaboradores informados sobre as 
ações da Empresa, contribuindo para o seu envolvimento bem como estimular o 
sentimento de pertença. No âmbito da divulgação foi dada grande importância 
à disponibilização de informação relativamente ao lançamento, adjudicação, 
inauguração e ponto de situação das várias empreitadas que decorrem na região, 
quer através do lançamento de Notas de Imprensa, quer da divulgação no site da 
Empresa ou através da newsletter institucional.

protocolos
Na vertente ambiental e educacional, deu-se continuidade às parcerias com 
as áreas de educação ambiental dos vários Municípios. Desta forma, no ano em 
questão, manteve-se o Protocolo de Acordo celebrado com o CMIA – Centro 
de Interpretação Ambiental de Vila do Conde, o que permitirá apoiar o CMIA no 
desenvolvimento de estudos, na investigação científica-tecnológica no domínio do 
ambiente e na disponibilização de diversa informação, entre outras ações.

O Protocolo de Colaboração com a EAmb – Esposende Ambiente, EEM foi 
igualmente renovável em 2011. O referido Protocolo tem por objeto a definição 
dos termos de cooperação entre a Esposende Ambiente e a Águas do Noroeste, 
S.A., no sentido de elaborar e desenvolver um projeto de sensibilização e educação 
ambiental (a decorrer).

Levando a cabo o protocolo de colaboração, iniciado em 2009, entre a AdP – 
Águas de Portugal, SGPS, S.A., em representação das empresas do Grupo, com a 
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, por cada postal 
eletrónico de Natal enviado pelos Colaboradores, foram entregues 50 cêntimos 
para ajudar a Seleção Portuguesa de Natação Adaptada na preparação para os 
Jogos Paralímpicos de 2012, em Londres.

Em 2011, com a integração desta componente de solidariedade social nas atividades 
de celebração do Natal, o total de envios de postais eletrónicos, por parte dos 
Colaboradores da Águas do Noroeste, S.A., resultou num donativo de 1.193 euros.

Visitas às Instalações da Águas do Noroeste, s.a.
No âmbito da sua estratégia de Comunicação e Educação Ambiental, a Águas do 
Noroeste, S.A., e tendo como objetivo a sensibilização para as questões ambientais, 
durante o ano de 2011, realizou 165 visitas às instalações da Empresa, perfazendo 
um total de 5.061 visitantes. 
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tampinhas Mágicas
Desde 2006 que a extinta Águas do Ave, S.A. aderiu ao projeto Tampinhas Mágicas, 
em articulação com a Ambisousa, projeto que tem como objetivo a atribuição de 
material ortopédico a pessoas necessitárias. A esta iniciativa, e ainda antes da fusão das 
empresas em 2010, juntaram-se a Águas do Cávado, S.A. e a Águas do Minho Lima, S.A.

No âmbito da Águas do Noroeste, S.A. este projeto tem sido mantido e dinamizado, 
voluntariamente, por um grupo de Colaboradores. Ficam a cargo da Empresa apenas 
os custos associados ao armazenamento e à entrega das tampinhas ao operador 
licenciado e envolvido no projeto.

TAMPINhAS MÁgIcAS

VALOR DO MATERIAL ENTREGUE 
DESDE O INíCIO DA INICIATIVA: 

25.057 euros
EM 2010: 2.377 euros
EM 2011: 14.146 euros  

(EQUIVALE A 16 TON DE TAMPINHAS)

MATERIAL ENTREGUE EM 2011:
6 CADEIRAS DE RODAS 
(UMA DELAS, ELéTRICA)

1 CADEIRA PIxI LIME
1 BLOCO ABDUçãO
1 COLETE PEQUENO

DISTRIBUIÇÃO DOS VISITANTES POR 
GRAU DE ESCOLARIDADE
(Nº)

344

N/A 

490

Ensino Universitário 

2.045

Ensino Secundário 

2.182

Ensino Básico 
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ASPETO: cORRUPçãO

Avaliações de risco relacionadas com corrupção

colaboradores formados nas políticas e procedimentos 
anticorrupção

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

Não obstante a divulgação dos Códigos de Conduta e ética e da vigência do Plano 
de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, não houve lugar a ações 
de formação específicas sobre políticas e procedimentos anticorrupção existentes 
na Águas do Noroeste, S.A. (SO3). 

Dado que não foram identificados casos de corrupção na Águas do Noroeste, S.A., 
também não houve lugar à implementação de medidas correspondentes (SO4). A 
Águas Noroeste, S.A., em 2011, não foi sujeita a avaliações de riscos relacionadas 
com corrupção (SO2). 

ASPETO: POLÍTIcAS PúBLIcAS

Posições quanto a políticas públicas

contribuições a partidos políticos ou instituições relacionadas

Relativamente a posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração 
de políticas públicas e lobbies (SO5) a Águas do Noroeste, S.A., por ser detida a 
56,66% pela Águas de Portugal, SGPS, S.A., cumpre com as políticas e participações 
que a Empresa mãe venha a emanar neste sentido. 

Não há interferência por parte da Águas do Noroeste, S.A. quanto aos órgãos 
sociais já que estes são eleitos em Assembleia-Geral. Os restantes acionistas, que 
são os Municípios, têm representação rotativa no sentido de minimizar o risco de 
interferência com aspetos associados a políticas públicas ou lobbies. Não houve 
contribuições financeiras a partidos políticos ou instituições relacionadas (SO6).

ASPETO: cONcORRêNcIA DESLEAL

Ações judiciais por concorrência desleal
Em consequência de o mercado onde a Águas do Noroeste, S.A. opera ser um 
mercado regulado, não houve qualquer ação judicial decorrente de concorrência 
desleal, falseamento ou monopólio.

ASPETO: cONfORMIDADE

Multas e sanções por não conformidades com leis e regulamentos
Em 2011, a Águas do Noroeste, S.A. não foi alvo de multas significativas, nem de 
sanções não monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.

so2

so3

so4

so5

so6

so7

so8
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RESPONSABILIDADE SOBRE PRODUTOS E SERvIçOS

ASPETO: SAúDE E SEgURANçA DO cONSUMIDOR

fases do ciclo de vida do produto com análise de impactes  
na saúde e segurança do consumidor 

Não conformidades – qualidade de água para consumo humano

Não conformidades – qualidade das águas residuais tratadas/ EN21 
– Águas residuais – qualidade e destino

Relativamente ao aspeto Saúde e Segurança do Consumidor, a atividade captação, 
tratamento e adução de água, que origina o produto “água para consumo humano”, 
será a que terá enquadramento neste indicador. Contudo, por analogia, e de modo 
a evidenciar o desempenho da Empresa no âmbito da Responsabilidade por todos 
os seus Produtos e Serviços, faz-se uma análise equivalente para o produto “águas 
residuais tratadas”, resultante da atividade de recolha, tratamento e rejeição de 
águas residuais. Assim, em 2011, 27 dos 32 municípios integrados na concessão, 
foram servidos em “alta” pela concessionária, desenvolvendo com a Águas do 
Noroeste, S.A. relações de natureza comercial. 

PRODUTO: ÁgUA PARA cONSUMO hUMANO
A Empresa pretende garantir um serviço de excelência aos seus Clientes, 
assegurando o fornecimento de água para consumo humano de elevada qualidade 
e nas quantidades solicitadas. 

A certificação da Águas do Noroeste, S.A., no âmbito do Sistema de Gestão da 
Qualidade (NP EN ISO 9001), promove a manutenção de práticas de gestão 
interna, cujo objetivo é a contínua satisfação dos requisitos dos seus clientes. Uma 
prática operacional intimamente ligada ao Sistema de Gestão é o desenvolvimento 
de Planos de Segurança da Água para Consumo Humano (PSA) – este documento 
incorpora metodologias de avaliação e gestão de riscos e constitui uma análise 
sistemática dos perigos para a saúde pública e disponibilidade de água no consumidor, 
decorrentes da gestão do processo de captação, produção e adução de água para 
consumo humano.

O PSA foi elaborado em 2003 para a Estação de Tratamento de Água de Areias 
de Vilar, de acordo com a 3ª Edição das Guidelines for Drinking Water Quality, da 
Organização Mundial de Saúde e da Bonn Charter for Drinking Water, publicadas 
em 2004, e foi revisto em 2008 de modo a contemplar alguns dos requisitos 
preconizados na pré-publicação Water Safety plan Manual da WHO e IWA e ainda 
a incorporar melhorias resultantes da experiência e maturação adquiridas ao longo 
dos últimos anos na gestão do processo de produção e distribuição de água para 
consumo humano.

Independentemente da existência, ou não, de um PSA formalizado para a totalidade 
dos subsistemas de abastecimento de água em exploração pela Águas do Noroeste, 
S.A., o Controlo de Qualidade da Água implementado durante o ano de 2011, 
baseou-se no cumprimento de um Plano de Controlo de Processo e o Controlo 
de Qualidade da Água (PCQA), aprovado pela ERSAR. Para acompanhamento e 
implementação destes mecanismos, e associado a eles, existem outras ferramentas 
tais como procedimentos internos, instruções de trabalho, planos e impressos, nos 
quais é vertida a informação principal para ser incorporada na gestão de rotina do 
sistema, incluindo a monitorização da qualidade da água e da qualidade do processo 

pr1

pr2(a)

pr2(b)
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e a manutenção preventiva no Sistema. Relativamente ao número total de casos de 
não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados com os 
impactos causados por produtos e serviços na Saúde e Segurança durante o ciclo 
de vida, pode referir-se que todas as constatações levantadas no âmbito do PCQA 
são enquadráveis neste conceito da GRI3. 

controlo de qualidade da Água 
Para os subsistemas de abastecimento de água em exploração, o Controlo 
de Qualidade da Água implementado durante o ano de 2011, baseou-se no 
cumprimento de um PCQA, aprovado pela ERSAR.

No balanço da aplicação do PCQA de 2011, o cumprimento da qualidade da 
água de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto foi de 99,7%, 
tendo sido detetadas 15 não conformidades – 10 no Subsistema de Abastecimento 
de Água de Sistemas Dispersos de Fafe (o número de incumprimentos diminuiu 
relativamente a 2010 em sequência da desativação de um elevado número de 
Sistemas Dispersos).

Para o cumprimento do PCQA, que visou a demonstração da conformidade da 
água fornecida nos Pontos de Entrega com as normas legalmente aplicáveis, foram 
realizadas 5.613 determinações (destas, 4.420 correspondem a determinações 
associadas a valor paramétrico).

CUMPRIMENTO DO PCQA 2011
(%)

Análises 
Conformes
99,7%

Não 
Conformidades
0,3%

Subsistema Sistemas 
Dispersos de Fafe
0,23%

Subsistema 
Andorinhas
0,02%

Subsistema 
Paredes de Coura
0,09%

Algumas atividades de operação, controlo e manutenção no âmbito do sistema de Abastecimento de Água
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PRODUTO: ÁgUAS RESIDUAIS TRATADAS
O Controlo Analítico para Efeitos de Verificação do Cumprimento das Licenças 
de Descarga, realizado em todos os subsistemas geridos pela Águas do Noroeste, 
S.A., foi realizado recorrendo-se a laboratórios externos (parâmetros acreditados), 
para demonstração da conformidade da qualidade dos efluentes tratados e 
descarregados. É de salientar que, no âmbito da monitorização do funcionamento 
das ETAR, são realizadas, nos Subsistemas em que se pôde recorrer a laboratórios 
de processo, análises para efeitos de gestão processual. 

controlo da qualidade da Água Residual
O controlo analítico para Efeitos de Verificação do Cumprimento das Licenças de 
Descarga, realizado em todos os subsistemas geridos pela Águas do Noroeste, 
S.A., foi realizado recorrendo-se a laboratórios externos (parâmetros acreditados), 
para demonstração da conformidade da qualidade dos efluentes tratados e 
descarregados. É de salientar que, no âmbito da monitorização do funcionamento 
das ETAR, são realizadas, nos subsistemas em que se pôde recorrer a laboratórios 
de processo, análises para efeitos de gestão processual.

A qualidade da água residual tratada na concessão da Águas do Noroeste, S.A. teve 
um cumprimento de 100% relativamente aos parâmetros previstos na licença de 
descarga, quando analisadas, exclusivamente, as novas infraestruturas construídas 
no âmbito do Sistema Multimunicipal e as infraestruturas municipais integradas mas 
que já sofreram as obras de reabilitação/ remodelação previstas no Contrato de 
Concessão, à semelhança do indicador utilizado para efeitos de cumprimento dos 
Objetivos de Gestão. Contudo, quando a avaliação da qualidade da água residual é 
reportada a todas as infraestruturas geridas no âmbito da concessão da Águas do 
Noroeste, S.A., incluindo as infraestruturas que serão desativadas e as que ainda não 
sofreram qualquer obra de reabilitação/ remodelação, o grau de cumprimento é de 
81,99% relativamente aos parâmetros previstos na licença de descarga.

A diferença registada entre a exploração direta pela Empresa e a exploração 
por prestadores de serviço deve-se ao facto das infraestruturas operadas pelos 
prestadores de serviço serem apenas aquelas que foram construídas no âmbito do 
Contrato de Concessão do Sistema Multimunicipal.

Ao contrário, a exploração direta incide, principalmente, sobre as infraestruturas que 
serão desativadas após a construção das que se encontram previstas no Contrato 
de Concessão.

Para efeitos do Plano de Verificação do Cumprimento das Licenças de Descarga, 
foram realizadas 7.812 amostragens (6.804 amostragens no âmbito de infraestruturas 

CUMPRIMENTO DAS LICENÇAS DE DESCARGA
(%) 

Cumprimento 82% Incumprimento 18%

Exploração direta pela AdNw 

Exploração por prestadores de serviços

79%

97%
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sob exploração direta da Águas do Noroeste, S.A. e 1.008 amostragens no âmbito 
de infraestruturas sob exploração de prestadores de serviços), com uma taxa de 
cumprimento do plano de 100%.

ASPETO: ROTULAgEM DE PRODUTOS E SERvIçOS

Tipo de informação exigida em rotulagem

Não conformidades relacionadas com rotulagem

Nenhum dos produtos “fornecidos” pela Águas do Noroeste, S.A. é sujeito a qualquer 
tipo de embalagem ou rotulagem, logo não se aplicam os indicadores da GRI3: 
PR3 (Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de 
rotulagem e a percentagem de produtos e serviços sujeitos a tais exigências) e PR4 
(N.º total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a informação e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo 
de resultados).

Avaliação de Satisfação de clientes/ Utentes

avaliação de satisfação de Clientes/ utentes
A Avaliação da Satisfação de Utentes sobre o ano 2010 decorreu em 2011. A taxa 
de Não Resposta ao questionário foi de 7%. 

Algumas atividades de operação, controlo e manutenção no âmbito do sistema de Saneamento de Águas Residuais

pr3

pr4

pr5
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reclamações de Clientes e outras reclamações
No âmbito da nova metodologia de avaliação da qualidade de serviço prestado pelas 
entidades gestoras, avaliação feita pela ERSAR, por reclamação ou outra sugestão 
escrita entende-se qualquer documento escrito (redigido, anotado ou apenas 
assinado pelo reclamante/ requerente), recebido por qualquer meio (presencial, 
via postal, correio ou formulário eletrónico, fax, etc.) que chame a atenção para 
qualquer aspeto do serviço prestado diretamente pela entidade gestora ou pelos 
seus representantes, designadamente entidades prestadoras de serviço que atuem 
por conta daquela.

Segundo esta metodologia, todas as reclamações e sugestões escritas devem ser 
consideradas, incluindo as desprovidas de fundamento e é considerado um prazo de 
22 dias úteis para resposta que evidencie uma efetiva análise da situação concreta, e 
não apenas uma resposta tipo, como até então vinha acontecendo. Isto traduz uma 
aparente perda de eficiência no desempenho. Convém ainda destacar que, decorrente 
do processo de fusão e de processos associados a reclamações transitadas, o processo 
de reorganização interna e otimização dos tempos de resposta a reclamações tem de 
ser melhorado à luz da nova Empresa e das novas exigências.

Assim, com base no critério de avaliação da ERSAR, a taxa de respostas dentro do 
prazo estipulado (22 dias), independentemente de as reclamações terem ou não 
fundamento (serem ou não da responsabilidade da Águas do Noroeste, S.A., por 
ex.), foi de 60% para a totalidade dos sistemas (abastecimento e saneamento).

ASPETO: cOMUNIcAçõES DE MARkETINg

Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários 
relacionados a comunicações de marketing

Não conformidades com códigos voluntários relacionados  
a comunicações de marketing

AVALIAÇÃO GLOBAL DA EMPRESA
(%) 

Indiferente 2,0%

Não Satisfeito 5,0%

Satisfeito 57,0%

Muito Satisfeito 32,5%

Não Aplicável 3,0%

Sem Resposta 0,5%

AVALIAÇÃO GERAL DO SERVIÇO 
POR CLIENTE E CLASSIFICAÇÃO 
(%)

Outros 

Industriais 

Municipais 

5%
1%

5%

Sem Resposta 

25%
24%

15%

Não Aplicável 

16%
15%

31%

Muito Satisfeito 

44%
56%

42%

Satisfeito 

3%
5%
6%

Não Satisfeito 

7%

1%

Indiferente 

pr6

pr7

RECLAMAÇÕES ACEITES POR TIPO 
DE ATIVIDADE 
(Nº)

2
1

36
8

Saneamento

Abastecimento

Outras 

Exploração 

56
15

Empreitada 

RECLAMAÇÕES ACEITES POR TIPO 
DE RECLAMANTE
(Nº)

44
8

33
8

Saneamento

Abastecimento

Pessoa em Nome Individual 

Outras Empresas 

17
7

Cliente – Municipio 

1

Cliente – Empresa 
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A Empresa, pelo facto de estar sujeita ao cumprimento da legislação em vigor no 
que diz respeito aos programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários 
relacionados a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio (PR6), tem implementado o Regulamento para Atribuição de Subsídios, 
Patrocínios e Donativos.

Iniciativas de publicidade Institucional
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho (que fixa 
orientações para a colocação de publicidade institucional para o Estado, os Institutos 
públicos e as Empresas públicas concessionárias de serviços públicos, relativamente 
às respetivas obrigações de serviço público), estipula que as entidades abrangidas 
por aquela Resolução devem incluir no relatório de atividades uma secção 
especificamente dedicada à divulgação de informação sintética sobre as iniciativas 
e ações de publicidade institucional desenvolvidas. Assim, e de acordo com o 
disposto no artigo 1.º da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro, consideram-
se como publicidade institucional as campanhas, as ações informativas e publicitárias 
e quaisquer formas de comunicação realizadas pelas entidades referidas no número 
anterior mediante a aquisição onerosa de espaços publicitários, com o objetivo 
direto ou indireto de promover iniciativas ou de difundir uma mensagem relacionada 
com os seus fins ou as suas atribuições.

As campanhas e ações realizadas na prossecução simultânea de fins de publicidade 
institucional e de outros fins são igualmente abrangidas pelas obrigações de 
informação relativas à base de dados da publicidade institucional, salvo nos casos 
em que a componente de publicidade institucional for suscetível de autonomização 
quanto aos seus custos e colocação em meios de comunicação social. No caso 
de ações e campanhas realizadas conjuntamente por mais de uma entidade, a 
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de informação previstas na 
presente portaria incumbe à entidade adjudicante.

As campanhas de publicidade institucional desenvolvidas pela Águas do Noroeste, 
S.A., tiveram por base a prossecução de competências delegadas, fundadas e 
justificadas por razões de interesse público, e foram pautadas pelos princípios da 
verdade e da transparência.

A aquisição de espaços para publicidade institucional promovida pela Águas de 
Noroeste, S.A., durante o ano de 2011, foi desenvolvida com vista a assegurar os 
objetivos de:
•   Informar os cidadãos das condições de acesso e de utilização de serviços públicos;
•   Divulgar informações relacionadas com a saúde pública;
•   Desenvolver campanhas de sensibilização de boas práticas e de prevenção de 

comportamentos de risco;
•  Divulgar planos, programas, projetos de empreendimentos públicos, de 

relevante interesse económico, social, cultural ou ambiental e os seus resultados, 
nomeadamente através da sua divulgação junto dos segmentos da população que 
deles possam beneficiar direta ou indiretamente;

•   Prestar informações ou esclarecimentos públicos relevantes, relativos às matérias 
referidas na alínea anterior; e assegurar outras obrigações de publicitação previstas na lei.

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 1297/2010, de 
21 de dezembro, e por obrigações de transparência, no Relatório e Contas 2011 
é apresentado o montante global gasto com Iniciativas de Publicidade Institucional 
durante o ano de 2011.
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No desenvolvimento das iniciativas de publicidade institucional, a Águas de Noroeste, 
S.A., cumpriu integralmente as determinações da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 47/2010, de 25 de junho e a informação constante no Relatório e Contas 2011, 
relativo à publicidade institucional, será remetida ao Gabinete para os Meios de 
Comunicação Social (GMCS), conforme determinação da RCM n.º47/2010.

A informação sintética relativa ao aluguer de espaços para publicidade institucional 
da Águas do Noroeste, S.A., divulgada neste Capítulo, não invalida o exercício de 
outras formas de patrocínio ou parceria, devidamente identificadas, de programas ou 
de atividades cujo conteúdo ou objetivo estão relacionados com o cumprimento das 
missões e de valorização da correspondente atividade de serviço público desta Empresa.

ASPETO: PRIvAcIDADE DO cLIENTE

Reclamações relativas a violação de privacidade do cliente
No âmbito da Privacidade do Cliente não houve qualquer registo de reclamações 
relativas a violação de privacidade e perda de dados de clientes (PR8).

ASPETO: cONfORMIDADE

Multas (significativas) decorrente de não conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços
Não há registo de qualquer valor monetário de multas (significativas), decorrente 
de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços (PR9).

pr8

pr9
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86

LA9-A Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos por acordos formais com sindicato 87

LA10-E Média de horas de formação, por ano, por trabalhador, discriminadas por categoria de funções 87

LA11-A Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a 
continuidade da empregabilidade dos funcionários e para a gestão de carreira

87-88

LA12-A Percentagem de funcionários que recebem, regularmente, análises de desempenho e de 
desenvolvimento da carreira

88

LA13-E Composição dos Órgãos Sociais da Empresa e relação dos trabalhadores por categoria, de 
acordo com o género, a faixa etária, as minorias e outros indicadores de diversidade

83

LA14-E Discriminação do rácio do salário base entre homens e mulheres, por categoria de funções 88

LA15-E Taxa de retorno e de retenção após licença parental, por género 82

direitos humanos

HR1-E Percentagem e número total de contratos de investimento significativos que incluam cláusulas 
referentes aos direitos humanos ou que foram submetidos a análise referentes aos direitos 
humanos

79-80

HR2-E Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que foram submetidos a 
avaliações relativas a direitos humanos e medidas tomadas

79-80

HR3-A Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos a aspetos dos 
direitos humanos relevantes para as operações, incluindo a percentagem de funcionários que 
beneficiaram de formação

80, 86

HR4-E Número total de casos de discriminação e ações tomadas 81

HR5-E Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre exercício da liberdade de 
associação e realização de acordos de contratação coletiva, e medidas que contribuam para a 
sua eliminação

81

HR6-E Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, e medidas que 
contribuam para a sua eliminação

81

HR7-E Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou escravo, e 
medidas que contribuam para a sua eliminação

81

HR8-A Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação nas políticas ou procedimentos 
da organização, relativos aos direitos humanos, e que são relevantes para as operações

80
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suMÁrIo do CoNteúdo da grI pÁg.
HR9-A Número total de incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos indígenas e ações 

tomadas
NA

HR10-E Operações que tenham sido reavaliadas no âmbito de direitos humanos 81

HR11-E Reclamações relacionadas com direitos humanos 81

sociedade

SO1-E Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactes 
das operações nas comunidades

89-91

SO2-E Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de riscos à corrupção 92

SO3-E Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado formação nas políticas e práticas de 
anticorrupção da organização

92

SO4-E Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção 92

SO5-E Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e em 
grupos de pressão

92

SO6-A Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos políticos, políticos ou a 
instituições relacionadas

92

SO7-A Número total de ações judiciais por concorrência desleal, antitrust e práticas de monopólio, 
bem como os seus resultados

92

SO8-E Montantes das coimas significativas e número total de sanções não monetárias por 
incumprimento das leis e regulamentos ambientais

92

SO9-E Operações com impacte negativo nas comunidades locais 89-91

SO10-E Medidas implementadas na gestão de operações com impacte negativo nas comunidades locais 89-91

responsabilidade pelo produto

Saúde e Segurança do Cliente

PR1-E Ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de saúde e segurança são 
avaliados com o objetivo de efetuar melhorias, bem como a percentagem das principais 
categorias de produtos e serviços sujeitas a tais procedimentos

93-96

PR2-A Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e códigos 
voluntários relativos aos impactes, na saúde e segurança, dos produtos e serviços durante o 
respetivo ciclo de vida, discriminado por tipo de resultado

93-96

Rotulagem de Produtos e Serviços

PR3-E Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos, e a percentagem de 
produtos e serviços significativos sujeitos a tais requisitos

96

PR4-A Indique o número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos 
e códigos voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e serviços, discriminados 
por tipo de resultado

96

PR5-A Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que 
meçam a satisfação do cliente

96-97

Comunicações de Marketing

PR6-E Programas de observância das leis, normas e códigos voluntários relacionados com 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

98-99

PR7-A Indique o número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio, discriminados por tipo de resultado

98-99

Privacidade do Cliente

PR8-A Número total de reclamações registadas relativas à violação da privacidade de clientes 99

Conformidade

PR9-E Montante das coimas (significativas) por incumprimento de leis e regulamentos relativos ao 
fornecimento e utilização de produtos e serviços

99

Legenda: 

E – Essencial

A – Adicional

NR – Não reportado

NA – Não aplicável
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gLOSSÁRIO

 A 

aa1000 – Norma de desempenho social criada, em 1999, pelo institute for Social 
and Ethical accountability e que fornece a necessária metodologia e um conjunto de 
ferramentas necessárias para a conceção, implementação, avaliação e comunicação de um 
diálogo de qualidade com os stakeholders ou Partes Interessadas. Este conceito integra 
três componentes essenciais: transparência (dever de prestar contas a todos as Partes 
Interessadas), capacidade de resposta (responder pelos seus atos e omissões, desenvolver 
processos e objetivos de melhoria contínua) e cumprimento (dever de cumprir as regras, 
os compromissos assumidos e de divulgar políticas organizacionais e performance).
Água destINada ao CoNsuMo huMaNo – Toda a água no seu estado original, 
ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à preparação de alimentos, à 
higiene pessoal ou a outros fins domésticos, independentemente da sua origem e de 
ser fornecida a partir de uma rede de distribuição, de um camião ou navio-cisterna, 
em garrafas ou outros recipientes, com ou sem fins comerciais. Toda a água utilizada 
numa empresa da indústria alimentar para fabrico, transformação, conservação ou 
comercialização de produtos ou substâncias destinados ao consumo humano, assim como 
a utilizada na limpeza de superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto 
com os alimentos, exceto quando a utilização dessa água não afeta a salubridade do 
género alimentício na sua forma acabada.
Águas resIduaIs doMéstICas – Águas residuais de instalações residenciais e 
serviços, essencialmente provenientes do metabolismo humano e de atividades domésticas.
Águas resIduaIs INdustrIaIs – Todas as águas residuais provenientes de qualquer 
tipo de atividade que não possam ser classificadas como águas residuais domésticas nem 
sejam águas pluviais.
Águas resIduaIs urbaNas – Águas residuais domésticas ou a mistura destas com 
águas residuais industriais ou com águas pluviais.
alterações ClIMÁtICas – Variação estatisticamente significativa, quer nas condições 
climáticas médias, quer na sua variabilidade que persiste durante um período de tempo 
prolongado (geralmente décadas ou mais tempo). As alterações climáticas podem resultar 
de processos naturais internos ou causas externas, ou de modificações antropogénicas 
duradouras na composição da atmosfera ou na utilização do solo. 
aValIação de IMpaCte aMbIeNtal (aIa) – Instrumento de carácter preventivo 
da política do ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas, com efetiva 
participação pública e análise de possíveis alternativas, que tem por objeto a recolha de 
informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projetos, 
bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem 
esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projetos 
e respetiva pós-avaliação.

 B 
 c 

CadeIa de  Valor – Sistematiza as várias atividades desenvolvidas por uma empresa, 
ou com ela relacionadas, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes. Esta 
definição abrange diversas áreas, desde o relacionamento com fornecedores, os ciclos 
de produção e vendas até à fase final de distribuição ao consumidor final.
CoNtrolo operaCIoNal – O conjunto de observações, avaliações 
analíticas e ações a implementar no sistema de abastecimento que contribuem 
para assegurar a adequada qualidade da água para consumo humano.

 d 

deseNVolVIMeNto susteNtÁVel – Forma de progresso que tem em conta 
a satisfação das necessidades atuais sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. 
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dIóXIdo de CarboNo (Co2) – Gás que existe naturalmente na Natureza e 
também como um subproduto da queima de combustíveis fósseis e de biomassa, ou 
resultante de alterações na utilização do solo e de outros processos industriais. É o 
principal gás antropogénico com efeito de estufa responsável por afetar o equilíbrio 
radiativo da Terra. Serve de referência para comparar todos os outros gases com 
efeito de estufa, pelo que lhe foi atribuído um Potencial de Aquecimento Global de 1. 
dIretrIzes grI – Diretrizes que constituem um documento internacional 
de referência no que respeita à elaboração de relatórios de sustentabilidade. A 
existência destas linhas orientadoras permite que os relatórios de sustentabilidade 
de várias empresas de diferentes setores e países possam ser comparados entre si.
dIreItos huMaNos – Os direitos humanos são os direitos e liberdades básicos 
que devem gozar todos os seres humanos. Normalmente o conceito de direitos 
humanos pressupõe também a liberdade de pensamento e de expressão e a igualdade 
perante a lei. A Declaração Universal dos Direitos do Homem da Organização das 
Nações Unidas (1948) afirma: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para 
com os outros em espírito de fraternidade.” Além desta Declaração, outras abordam 
questões relacionadas com Direitos Humanos: estão definidos pelas seguintes: a) 
Convenção das Nações Unidas: pacto internacional de direitos civis e políticos, 1996; 
b) Convenção das Nações Unidas: pacto internacional dos direitos económicos, sociais 
e culturais, 1966; c) Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no 
trabalho, 1998; d) Declaração de Viena e programa de ação, 1993. 
dIsCrIMINação – A Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho 
considera discriminação toda distinção, exclusão ou preferência que tenha por 
fim alterar a igualdade de oportunidade ou tratamento em matéria de emprego 
ou profissão. Exclui aquelas diferenças ou preferências fundadas em qualificações 
exigidas para um determinado emprego.

 E 

eCo-efICIÊNCIa – Conceito empresarial desenvolvido pela World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) tendo em vista a criação de novos 
e melhores bens e serviços utilizando menos recursos naturais, e provocando 
menos poluição ao longo da cadeia de valor.
efICIÊNCIa eNergétICa – Rácio entre a energia libertada através de um 
processo de conversão ou de um sistema e respetiva energia consumida. 
elIMINação de resíduos – Operação que visa dar um destino final 
adequado aos resíduos nos termos previstos na legislação em vigor. 
eMIssões – No contexto das alterações climáticas, o conceito emissões refere-se à 
libertação para a atmosfera de gases com efeito de estufa e/ou dos seus precursores 
e aerossóis numa determinada área e durante um certo período de tempo.
eNergIas Não reNoVÁVeIs – Nome atribuído à energia obtida a partir 
de recursos naturais que, quando utilizados, não podem ser repostos pela ação 
humana ou pela natureza, a um prazo útil. Tanto os combustíveis fósseis (ex.: 
carvão, petróleo, gás natural) como os nucleares são considerados não renováveis.  
eNergIas reNoVÁVeIs – A energia renovável é aquela que é obtida de fontes 
naturais capazes de se regenerar, e portanto virtualmente inesgotáveis (ex.: energia 
solar, hidráulica, eólica).
eNtIdade gestora de sIsteMa de abasteCIMeNto públICo – 
A entidade responsável pela exploração e gestão de um sistema de água para 
consumo humano, através de redes fixas ou de outros meios de fornecimento de 
água, no âmbito das atribuições de serviço público.
eNtIdade gestora de sIsteMa de abasteCIMeNto públICo eM 
alta – A entidade responsável por um sistema destinado, no todo ou em parte, 
ao represamento, à captação, à elevação, ao tratamento, ao armazenamento e à 
adução de água para consumo público.
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eNtIdade gestora de sIsteMa de abasteCIMeNto públICo eM 
baIXa – A entidade responsável por um sistema destinado, no todo ou em parte, 
ao armazenamento, à elevação e à distribuição de água para consumo público aos 
sistemas prediais, aos quais liga através de ramais de ligação. 
ergoNoMIa – Disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre 
seres humanos e outros elementos de um sistema (como por exemplo, equipamentos). 
Também é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a 
fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema.

 f 
 g 

gases CoM efeIto de estufa (gee) – Expressão generalista para os 
gases presentes na atmosfera que absorvem a radiação infravermelha de maior 
comprimento de onda refletida pela superfície da Terra, tais como o CO2, o Metano 
e os CFCs. Estes gases podem resultar da ação do Homem ou espontaneamente, 
sendo responsáveis pelo aquecimento da atmosfera terrestre.
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) – Iniciativa internacional em que participam 
empresas, ONG’s, gabinetes de consultores e universidades, interessados em elaborar 
um quadro de regras destinadas às empresas preocupadas com o Desenvolvimento 
Sustentável. O objetivo da GRI é definir linhas diretivas para ajudar as empresas 
a desenvolverem relatórios de responsabilidade social que apresentem o impacto 
económico, social e ambiental das suas atividades, produtos e serviços.

 h 
 I 

IMpaCte aMbIeNtal – Conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas 
em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa 
determinada área, resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação 
que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar.

 j 
 k 
 L 
 M 

MoNItorIzação – Processo de observação e recolha sistemática de dados 
sobre o estado ou efeitos de um processo ou atividade e descrição periódica 
desses efeitos por meio de relatórios com o objetivo de permitir a avaliação da 
eficácia das medidas previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes 
decorrentes da execução das atividades associadas a esse processo.

 O 

oNg – Organização Não Governamental.

 P 

parte INteressada – O mesmo que Stakeholders. Aqueles que podem afetar 
ou são afetados pelas atividades de uma empresa. 
peaasar II – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de 
Águas Residuais para o período 2007-2013. 
poNto de aMostrageM – O local onde é efetuada a colheita de amostra de 
água para verificação da sua conformidade.
poNto de eNtrega – O local físico ou conjunto de locais físicos onde é 
feita a entrega de água para consumo humano por uma entidade gestora a outra 
entidade gestora, caracterizado por uma uniformidade da qualidade de água.
população serVIda – O número de habitantes ligados a um sistema de 
abastecimento, no âmbito de uma zona de abastecimento. 
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produtor de resíduos – Qualquer pessoa, singular ou coletiva, agindo em 
nome próprio ou prestando serviço a terceiro cuja atividade produza resíduos 
ou que efetue operações de pré-tratamento, de mistura ou outras que alterem a 
natureza ou a composição de resíduos.

 q 

QualIdade da Água para CoNsuMo huMaNo – A característica dada 
pelo conjunto de valores de parâmetros microbiológicos e físico-químicos fixados 
nas partes I, II e III do anexo I do Decreto-lei n.º 306/2007.

 R 

reCIClageM – Termo genericamente utilizado para designar o reaproveitamento 
de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto (inclui a 
compostagem mas exclui a recuperação de energia). 
resíduo – Qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem 
a intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista 
Europeia de Resíduos ou ainda outros referidos no Decreto-Lei n.º 178/2006.
resíduo INdustrIal – O resíduo gerado em processos produtivos industriais, bem 
como o que resulte das atividades de produção e distribuição de eletricidade, gás e água. 
resíduo INerte – O resíduo que não sofre transformações físicas, químicas 
ou biológicas importantes e, em consequência, não pode ser solúvel nem 
inflamável, nem ter qualquer outro tipo de reação física ou química, e não pode ser 
biodegradável, nem afetar negativamente outras substâncias com as quais entre em 
contacto de forma suscetível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar 
a saúde humana, e cujos lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade 
do lixiviado são insignificantes e, em especial, não põem em perigo a qualidade das 
águas superficiais e ou subterrâneas. 
resíduo perIgoso – O resíduo que apresente, pelo menos, uma característica 
de perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados 
como tal na Lista Europeia de Resíduos.
resíduo urbaNo – O resíduo proveniente de habitações bem como outro 
resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo 
proveniente de habitações. 
reutIlIzação – A reintrodução, sem alterações significativas, de substâncias, 
objetos ou produtos nos circuitos de produção ou de consumo de forma a evitar 
a produção de resíduos.

 S 

saI – Social accountability international – Organização que tem por missão promover 
os Direitos Humanas para trabalhadores em torno do mundo, recorrendo ao 
desenvolvimento de normas de aplicação global, como é o caso da norma SA8000 
(Responsabilidade Social). 
sIsteMa de abasteCIMeNto – O conjunto de equipamentos e infraestruturas 
que englobam a captação, o tratamento, a adução, o armazenamento e a distribuição 
da água para consumo humano. 
STAKEHOLDERS – O mesmo que Parte Interessada. Aqueles que podem afetar ou 
são afetados pelas atividades de uma empresa.
susteNtabIlIdade – Conceito segundo o qual as empresas, organizações e 
países tentam encontrar um ponto de equilíbrio entre os fatores económicos, 
ambientais e sociais no decurso do seu crescimento e desenvolvimento. 

 T  

trabalho forçado ou aNÁlogo ao esCraVo – Todo o trabalho ou 
serviço exigido de um individuo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual 
ele não se ofereceu de espontânea vontade.
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trataMeNto – O processo manual, mecânico, físico, químico ou biológico 
que altere as características de resíduos de forma a reduzir o seu volume ou 
perigosidade bem como a facilitar a sua movimentação, valorização ou eliminação 
após as operações de recolha. 
trIageM – O ato de separação de resíduos mediante processos manuais ou 
mecânicos, sem alteração das suas características, com vista à sua valorização ou a 
outras operações de gestão.

 U 
 v 

ValorIzação – A operação de reaproveitamento de resíduos prevista na 
legislação em vigor, nomeadamente.

 W 
 x 
 Y 
 z 
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