
Relatório de

Sustentabilidade
Biénio 2011-2012





Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.
Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_4



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_5

Índice

Mensagem do Presidente  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Preâmbulo  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

Perfil Organizacional  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
1. Caracterização geral  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
2. Atividades e infraestruturas em exploração  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
3. Estrutura acionista  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
4. Cadeia de valor  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
5. Principais acontecimentos  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
6. Orientações estratégicas gerais  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
7. Orientações estratégicas específicas  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

Governação, Compromissos e Envolvimento  ---------------------------------------------------------------------- 25
1. Governo da Sociedade  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
2. Missão  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
3. Visão ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
4. Perspetivas de evolução da atividade  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
5. Valores e princípios  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34

5.1. Valores  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
5.2. Princípios  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34

6. Código de Conduta e Ética  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
7. Mecanismos de comunicação com a gestão  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
8. Regulamentos internos e externos  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
9. Regulação  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
10. Prevenção de conflitos de interesse  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
11. Sistema de gestão integrado  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39

Principais Impactes, Riscos e Oportunidades da Atividade da AdTMAD  ------------- 43
1. Principais impactes  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
2. Riscos e oportunidades  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
3. Sistemas de controlo de riscos  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
4. A AdTMAD e a sustentabilidade  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48

Relacionamento com as Partes Interessadas  ----------------------------------------------------------------------- 51
1. Comunicação com as Partes Interessadas  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56
2. Sítio da AdTMAD na internet  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56
3. Portal “A Gota”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56
4. Visibilidade e imagem pública  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_6

Inovação, Investigação e Desenvolvimento  -------------------------------------------------------------------------- 59
Desempenho Económico  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67
1. Riqueza gerada  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70

1.1. Valor económico direto gerado e distribuído  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 70
2. Evolução dos principais indicadores  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71
3. Implicações financeiras decorrentes das alterações climáticas  -------------------------------------------------------------------------------- 72
4. Cobertura das obrigações decorrentes de planos de benefícios  ---------------------------------------------------------------------------- 72
5. Benefícios financeiros significativos, recebidos pelo governo  -------------------------------------------------------------------------------- 73
6. Presença no mercado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 74

6.1. Relação entre o salário mais baixo e o salário mínimo nacional, por género  -------------------------------------------------------- 74
6.2. Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais e procedimentos destinados a favorecer
 a contratação local  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74

7. Impactes económicos indiretos  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75
7.1. Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas e serviços fornecidos, essencialmente
 para benefício público  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75
7.2 Identificação e descrição de impacto económicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos ---------------- 75

Desempenho Ambiental  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79
1. Materiais  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82

1.1. Consumo de materiais por peso  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82
1.2. Consumo de materiais reciclados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83
1.3. Consumo de energia direta e indireta  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85
1.4. Energia economizada e iniciativas para aumentar a eficiência energética  ------------------------------------------------------------- 87
1.5. Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência  ----------------------------------------------------------------- 89

2. Consumos de água  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91
2.1. Consumo total de água por fonte  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91
2.2. Impacte nos recursos hídricos  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93
2.3. Água reciclada e reutilizada  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93

3. Biodiversidade  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95
3.1. Terrenos da AdTMAD em áreas protegidas  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 95
3.2. Gestão de impactes na biodiversidade  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97
3.3. Número de espécies em vias de extinção  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 97

4. Emissões ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99
4.1. Emissões diretas e indiretas de gases com efeito de estufa e outras emissões indiretas  ------------------------------------------ 99
4.2. Iniciativas de redução das emissões de gases com efeito de estufa e a redução alcançada  -------------------------------------100
4.3. Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono  -----------------------------------------------------------------------------100
4.4. Outras emissões atmosféricas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101

5. Efluentes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102
5.1. Descarga total de água  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102

6. Resíduos  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104
6.1. Quantidade total de resíduos  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104
6.2. Derrames significativos  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------105
6.3. Peso dos resíduos perigosos transportados, importados ou exportados no âmbito da Convenção de Basileia -----------106
6.4. Iniciativas de mitigação dos impactes ambientais dos produtos e serviços da organização, e a extensão do
 impacte da mitigação  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106

7. Conformidade  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106
7.1. Montantes envolvidos no pagamento de coimas pelo não cumprimento de exigências ambientais  --------------------------106



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_7

8. Transporte  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107
8.1. Impactes ambientais significativos resultantes do transporte  -----------------------------------------------------------------------------107

9. Geral  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107
9.1. Custos e investimentos com a proteção ambiental  ---------------------------------------------------------------------------------------107

Desempenho Social  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109
1. Recursos humanos  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111

1.1. Colaboradores  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111
1.2. Caracterização dos Colaboradores  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------111
1.3. Distribuição por vínculo contratual  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------112
1.4. Benefícios oferecidos aos Colaboradores  ----------------------------------------------------------------------------------------------------112
1.5. Distribuição por categoria, faixa etária e género  -------------------------------------------------------------------------------------------113 
1.6. Diversidade  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114
1.7. Distribuição por grau de habilitação académica  --------------------------------------------------------------------------------------------114
1.8. Taxas de rotatividade  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115
1.9. Taxa de retorno e de retenção após licença parental  ------------------------------------------------------------------------------------115
1.10. Igualdade de remuneração para homens e mulheres  -------------------------------------------------------------------------------------116
1.11. Colaboradores abrangidos por acordos de negociação coletiva e prazo para notificação com antecedência
 referentes a mudanças operacionais  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------116
1.12. Representatividade  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117
1.13. Índices de sinistralidade laboral  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------117
1.14. Programa de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo de risco de doenças  ------------------------------118
1.15. Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos com sindicatos  --------------------------------------------------------118
1.16. Média de horas de formação por ano, por Colaborador, por categoria e por género  -------------------------------------------118
1.17. Programa de gestão de competência e formação contínua  -----------------------------------------------------------------------------119
1.18. Avaliação de desempenho e de desenvolvimento de carreira  -------------------------------------------------------------------------119
1.19. Avaliação da satisfação dos Colaboradores  -------------------------------------------------------------------------------------------------119

2. Direitos humanos  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119 
3. Comunidade local  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121
4. Educação Ambiental  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------122

Produtos  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127
Produtos  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------129

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactes na saúde e segurança são avaliados visando
a melhoria, e a percentagem de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos  --------------------------------------------------129
Nº total de casos de não-conformidades com regulamentos e códigos voluntários relacionados com os impactos
causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida  -------------------------------------------------------129

Produto Água  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------131
Produto Águas Residuais  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133

Sumário Gri  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139

Verificação Externa  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159

Glossário e Siglas  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 163



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_8



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_9

Mensagem do Presidente

Com a crescente preocupação no setor empresarial relativamente aos referenciais de Qualidade, Ambiente e Segurança, 
Responsabilidade Social e Recursos Humanos, e com base nas Diretrizes GRI (Global Reporting Initiative), a Águas de Trás-os-Montes 
e Alto Douro elaborou o 5.º Relatório de Sustentabilidade, agora publicado, relativo ao biénio 2011-2012.

Este relatório, elaborado segundo as normas da Global Reporting Initiative (GRI) sendo o seu nível de aplicação A, inscreve-se numa 
prática empresarial de transparência para a partilha de conhecimentos, experiências e resultados da nossa atividade.

Os anos de 2011-2012 ficam, expressivamente marcados pelas restrições financeiras e orçamentais a que a Águas de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro foi sujeita decorrentes da situação geral do país. Neste quadro torna-se ainda mais relevante dar nota as 
preocupações da AdTMAD no que respeita a todas as vertentes do conceito de sustentabilidade (económico, ambiental e social) 
e da sua tradução no desempenho da Empresa.

Apesar desta conjuntura desfavorável, e estando ainda em consolidação o arranque da atividade, 
quer no fornecimento de água quer na recolha e tratamento de efluentes, o exercício do biénio 
é marcado pelo bom desempenho económico através da obtenção de resultados operacionais 
positivos, em grande medida resultado do aumento da atividade de exploração da Empresa e 
de uma significativa contenção dos custos de Pessoal e de Fornecimentos e Serviços Externos. 

Iniciou-se o fornecimento de água em novos pontos de entrega, sendo que no final de 2012 se encontravam a fornecer um total 
de 291 pontos de entrega, distribuídos geograficamente pela área da concessão. No que respeita aos subsistemas de águas residuais 
entraram em exploração industrial 18 novos subsistemas, Cachão, Santa Combinha, Valdigem, São João de Tarouca, Magueija, Folgosa, 
Touça, Sebadelhe, Barqueiros, Vila Chã, Vila Verde da Raia e Medrões-Sanhoane e 9 novas estações elevatórias pertencentes a 
alguns dos sistemas anteriormente referidos, sendo que no final de 2012 estavam em exploração 101 subsistemas de águas 
residuais. Destaca-se a entrada em arranque do subsistema do Cachão, cuja componente principal do afluente em termos de cargas 
poluentes é de origem industrial, proveniente do complexo industrial do Cachão.

Foram desenvolvidos esforços no sentido de garantir a manutenção e a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado 
(SGI) implementado e certificado, havendo ainda a destacar a realização da renovação e extensão da certificação, tendo a Equipa 
Auditora da APCER considerado que se encontravam reunidas as condições necessárias à Manutenção do Sistema Integrado de 
Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde implementado na Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Nesse sentido, e tendo em vista a melhoria contínua dos processos, e procurando dar uma contribuição ativa para o desenvolvimento 
sustentado dos serviços de abastecimento de água e águas residuais, continuámos a investir em ações de I&D e Inovação, através 
de parcerias com a comunidade científica da região.

Na vertente da promoção ambiental a Empresa manteve uma postura dinâmica, procurando sempre corresponder às solicitações 
externas, possibilitando desta forma uma cada vez maior sensibilização das populações para as temáticas ambientais.

Para os próximos anos encaramos com responsabilidade e confiança a possibilidade de ver ultrapassados os problemas estruturais que 
condicionam a sustentabilidade financeira da concessão, em resultado da reorganização do grupo Águas de Portugal e das reformas do 
setor, processo em que a AdTMAD participará com a capacidade e empenho de todos os seus Colaboradores e dirigentes. 

Artur Pato Mendes de Magalhães
Presidente do Conselho de Administração
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Preâmbulo 

O 5º Relatório de Sustentabilidade da Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A. (AdTMAD) tem como objetivo o cumprimento 
de todos os requisitos da GRI 3.1, visando a conformidade com o nível A+.

Neste Relatório, os parâmetros de avaliação do desempenho durante 2011 e 2012 são comparados sempre que possível com os 
resultados consolidados obtidos em 2010.

A definição do conteúdo deste relatório suportou-se nos princípios preconizados nas diretrizes GRI: Princípio da materialidade 
(materiality), Princípio da Inclusão das Partes Interessadas (stakeholders inclusiveness), Princípio do contexto da sustentabilidade 
(sustentability context) e Princípio da abrangência (completeness).

A salvaguarda destes princípios permite que os assuntos abordados e os indicadores reportados neste Relatório sejam os relevantes 
e que essa informação encontre as expectativas das Partes Interessadas da AdTMAD, sendo para estas que o Relatório é dirigido. 
Permite ainda que se obtenha um contexto abrangente do enquadramento do desempenho da Empresa, em todas as vertentes da 
sustentabilidade (económica, ambiental, social) e do desempenho sobre o objeto da cadeia de valor, o nosso produto - água para 
consumo humano e descarga de águas residuais no meio hídrico.

Além dos indicadores GRI, foram também incluídos alguns indicadores adicionais, que a AdTMAD considera relevantes para ilustrar 
o seu desempenho.

A AdTMAD procurou que o âmbito deste relatório fosse o mais abrangente possível, tendo incluído todas as atividades desenvolvidas 
em todas as suas instalações. Sempre que relevante, possível e apropriado, foram apresentados os dados relativos a anos anteriores, 
para possibilitar a análise da evolução do desempenho. 

Dada a opção da AdTMAD em elaborar este Relatório e o Relatório e Contas em separado, ainda que os dois documentos sejam 
independentes, poderá haver informação que consta em ambos e, noutros casos, poderá haver situações em que se optou por não 
repetir informação, remetendo para o Relatório e Contas.

Para a definição do conteúdo e seleção dos temas e indicadores relevantes, foram considerados:
•	 Os indicadores utilizados na gestão dos processos do sistema de gestão da Empresa;
•	 Os protocolos para indicadores de sustentabilidade da GRI versão 3.1;
•	 A informação solicitada e divulgada pela Entidade Reguladora (ERSAR);
•	 A análise dos questionários de satisfação dos Clientes;
•	 Reclamações e/ ou outras comunicações de Partes Interessadas;

Numa perspetiva de rigor, continuidade e de modo a sustentar a qualidade do Relatório sobre biénio 2011-2012, foi mantida a 
consistência com os princípios de GRI: Equilíbrio, Comparabilidade, Precisão, Periodicidade, Clareza e Fidedignidade.

No site da Internet www.aguas-tmad.pt podem ser encontradas informações complementares e atualizadas sobre a atividade da 
AdTMAD.

A AdTMAD decidiu sujeitar o presente Relatório de Sustentabilidade a um processo de verificação externa e independente, de 
acordo com as normas internacionais.
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Relatório de Sustentabilidade AdTMAD 2012
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Contactos

Para esclarecimento de dúvidas ou envio de sugestões sobre o conteúdo deste Relatório podem ser utilizados os seguintes contactos:

Morada da sede: Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, Av. Osnabruck, Nº 29, 5000-427 Vila Real
E-mail: geral@atmad.pt
Telefone: 259 309 370
Fax: 259 309 371/9
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Perfil Organizacional
1. Caracterização geral 

A Sociedade Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A. é concessionária do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e 
de Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro, constituído a 6 de outubro de 2001, pelo Decreto-Lei n.º 270-A/2001. 

A AdTMAD iniciou a sua atividade após a realização da sua primeira Assembleia-Geral, que ocorreu em 25 de outubro de 2001, 
tendo o Contrato de Concessão e os Contratos de Fornecimento de Água e de Recolha das Águas Residuais com os municípios 
aderentes, sido assinados no dia 26 do mesmo mês. 

O mesmo Decreto-Lei constituiu a Sociedade Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., publicou os seus estatutos e adjudicou-lhe, 
em regime de concessão por um prazo de 30 anos, a conceção e a construção das obras e equipamentos, bem como a exploração, 
reparação, renovação e manutenção do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. 

A Empresa concentra a sua atividade na concessão de exploração e gestão do abastecimento de água e de saneamento em “alta”, 
cujo âmbito contempla a captação, tratamento e distribuição de água para consumo público e a recolha, tratamento e rejeição de 
efluentes dos municípios abrangidos.

A concessão da AdTMAD abrange o nordeste de Portugal, e inclui os seguintes municípios: Alfândega da Fé, Alijó, Armamar, Boticas, 
Bragança, Chaves, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Macedo de Cavaleiros, Mesão Frio, Mirandela, Mogadouro, Moimenta da Beira, 
Montalegre, Murça, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, 
Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa, Vila Real e Vinhais. A estes municípios corresponde 
uma área territorial de 11.239 km2, isto é, cerca de 12% do território continental.

No ano horizonte de projeto a concessão irá assegurar o fornecimento de água a uma população de cerca de 470 mil habitantes e 
servirá com sistemas de saneamento de águas residuais cerca de 300 mil habitantes, ao que corresponde um nível de atendimento 
de 96% em abastecimento de água e de 65% em saneamento de águas residuais, numa primeira fase.

No quadro seguinte apresentam-se os principais indicadores que caracterizam a atividade da AdTMAD nos últimos 3 anos.

2010 2011 2012

Volume de negócios (€) 24.173.627,33 28.801.357 29.303.044

EBITDA (€)(a) 9.128.251,82 14.690.409 14.948.747

Investimento (€) 20.388.336 4.529.336 4.117.842

Tarifa (€/m3) abastecimento 0,6264 0,6577 0,6722

Tarifa (€/m3) saneamento 0,6875 0,7219 0,7378

Trabalhadores (n.º) 225 220 222

Caudais faturados de abastecimento de água (m3) 20.614.914 18.483.490 18.874.207

Caudais faturados de águas residuais (m3) 13.815.549 16.555.502 15.765.469

(a) Resultado operacional + provisões + amortizações líquidas de subsídios ao investimento
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31%29%

12%14%
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2. Atividades e infraestruturas em exploração

As atividades desenvolvidas pela AdTMAD compreendem um conjunto de etapas distintas com requisitos muito diferentes, a nível 
do abastecimento de água e do tratamento de águas residuais. 

Os subsistemas de abastecimento de água em “alta” incluem as seguintes infraestruturas:
•	 Captações; 
•	 Estações de tratamento de água (ETA);
•	 Adução: condutas adutoras e estações elevatórias (EE);
•	  Armazenamento: reservatórios de regularização, reservatórios de entrega e/ou ligações aos reservatórios municipais e pontos 

de entrega.

Os sistemas de águas residuais em “alta” incluem as seguintes infraestruturas:
•	  Sistemas de interceção e transporte sejam eles gravíticos ou elevatórios, que conduzam diretamente os efluentes às estações de 

tratamento de águas residuais (ETAR);
•	  Estações elevatórias (EE), quer estejam localizadas ao longo dos sistemas de interceção, quer estejam a eles ligadas através de um 

sistema de transporte elevatório/gravítico;
•	  Sistemas de drenagem sejam eles intercetores, emissários ou coletores principais, que permitem a coleta e o transporte dos 

efluentes em concelhos limítrofes para a ETAR existente na respetiva bacia de drenagem;
•	  Sistemas de tratamento (ETAR) e de transporte do efluente tratado ao seu destino final, designadamente as obras de rejeição 

nas linhas de água.

Apresenta-se na tabela seguinte, as infraestruturas de abastecimento de água em exploração, no final de 2012.

2012

ETA 23

Estações Elevatórias* 91

Reservatórios 102

Condutas (km) 1.261

Durante o ano de 2012, as barragens permitiram a captação de 17.698 milhares de m3 de água. As barragens que mais contribuíram 
foram:
•	 Azibo: 4.228 milhares de m3 (cerca de 23,9%)
•	 Sordo: 2.179 milhares de m3 (cerca de 12,3%)

Caudais captados por representação - Ano 2012

 DN
 AT
 DS
 DP/TQ
 TF/TQ

* Incluindo as EE das captações
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70,54%27,86%

1,60%

Estrutura Acionista

 AdP
 municípios
 EHATB

Na tabela seguinte, apresentam-se as infraestruturas de Saneamento de águas residuais em exploração, no final de 2012.

2012

ETAR 101

Estações Elevatórias 147

Coletores (km) 474

No decorrer do ano de 2012, garantiu-se a instrução e apresentação de 54 pedidos de reiteração de renovação de licenças 
de descarga de águas residuais tratadas nas ETAR da AdTMAD, tendo sido já emitidas 92 licenças, assim das 106 instalações de 
tratamento de águas residuais apenas se encontram em falta a emissão de 12 novas licenças para pequenas ETAR que descarregam 
em áreas sensíveis. Relativamente a estas tem-se vindo a insistir junto da ARH para a necessidade da sua emissão, tendo em vista a 
exploração destas instalações devidamente licenciadas.

Relativamente às licenças de domínio hídrico encontram-se todas solicitadas, estando ainda em análise na ARH-Norte 34 processos 
que incluem SAA, SAR e PITAR.

Quanto às concessões de captação de água para abastecimento, e apesar das constantes insistências, traduzidas no envio periódico 
de comunicações a recordar a urgente necessidade da sua emissão, conseguiu-se que fossem emitidas 20 concessões, faltando ainda 
emitir 12. 

3. Estrutura acionista 

Os Acionistas da Empresa são os municípios, o Empreendimento Hidrelétrico do Alto Tâmega e Barroso (EHATB) e a AdP - Águas 
de Portugal, SGPS, S.A. (AdP), detentores de um Capital Social de 28 milhões de euros.

Os municípios detentores de 27,86% do Capital Social, no seu conjunto, são: Alijó, Alfândega da Fé, Armamar, Boticas, Bragança, 
Chaves, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Macedo de Cavaleiros, Mesão Frio, Mirandela, Mogadouro, Moimenta da Beira, Montalegre, 
Murça, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Sernancelhe, São João da Pesqueira, Tabuaço, 
Tarouca, Torre de Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa, Vila Real e Vinhais.
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4. Cadeia de valor 

Sendo a operação (saneamento de águas residuais e abastecimento de água) a atividade central da AdTMAD, a nossa atuação 
abrange uma complexa cadeia, que contribui para a criação de valor ao capital acionista quer para o cumprimento dos elevados 
parâmetros de desempenho exigidos.

Funções de suporte

Regulação - ERSAR

A Empresa orienta a sua atuação no respeito pelo meio ambiente, na relação colaborante com as instituições implicadas no negócio 
e com transparência de métodos e procedimentos no quotidiano do desenvolvimento da sua atividade.

Os valores da AdTMAD traduzem-se em:
•	 Garantir a melhoria da qualidade de vida das populações – Melhor água melhor vida!
•	 Melhorar as condições de saúde pública das populações – A água fonte de saúde!
•	 Preservar o património natural e ambiental, em harmonia com a qualificação dos nossos recursos hídricos.
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5. Principais acontecimentos

Com o intuito de salientar os aspetos mais relevantes que nortearam a atuação da Empresa durante o biénio 2011-2012, foi 
decidido agrupá-los em quatro grandes áreas. 

Assim, a primeira área de trabalho e com grande exigência da Administração centrou-se na definição da estratégia do futuro da 
Empresa, com natural destaque para a Agregação com outras empresas do Grupo. 

A segunda área respeita à atividade e à gestão operacional, sendo que a Empresa focou-se, ainda mais, no seu core business, que é o 
abastecimento de água e o tratamento de afluentes. Esta reorganização empresarial refletiu-se na estrutura dos custos de suporte e 
administração da Empresa, nomeadamente nos custos com pessoal. No decorrer do biénio, as atividades de operação prosseguiram 
a sua atividade segundo o modelo implementado.

A entrada em funcionamento de novas infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais obrigaram à 
mobilização de mais meios e recursos. Iniciou-se o fornecimento de água em dois novos pontos de entrega, sendo que no final 
de 2012 se encontravam a fornecer um total de 291pontos de entrega, distribuídos geograficamente pela área da concessão. No 
que respeita aos subsistemas de águas residuais entraram em exploração industrial 12 novos subsistemas, em 2012: Cachão, Santa 
Combinha, Valdigem, São João de Tarouca, Magueija, Folgosa, Touça, Sebadelhe, Barqueiros, Vila Chã, Vila Verde da Raia e Medrões-
-Sanhoane e 9 novas estações elevatórias pertencentes a alguns dos sistemas anteriormente referidos, e 16 novas instalações ao 
serviço de aglomerados com dimensão inferior a 2000 habitantes-equivalentes e que se concentram essencialmente no Douro 
Superior e Douro Sul, sendo que no final de 2012 estavam em exploração 101 subsistemas de águas residuais.

Destaca-se ainda a entrada em arranque do subsistema do Cachão, cuja componente principal do afluente em termos de cargas 
poluentes é de origem industrial, proveniente do complexo industrial do Cachão, com mais de 80% da carga afluente. Dado que 
a contribuição industrial constitui a maior parte da carga afluente, nesta instalação da AdTMAD existe uma etapa complementar 
de afinação da qualidade do efluente biológico por via físico-química, composta por uma sequência de pré-oxidação, coagulação/
floculação e separação dos sólidos por flotação.

Foi ainda implementado o Plano de Contingência da Seca 2012 elaborado para os concelhos de Alijó, Murça, São João da Pesqueira, 
Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo.

A terceira área está associada à execução do plano de investimentos, a Direção de Infraestruturas, com os serviços e meios que lhe 
estão afetos, tentou cumprir todos os objetivos definidos no plano de atividades da Empresa e executar todas as ações de que foi 
incumbida de modo a cumprir o contrato de concessão e levar a cabo a missão da Empresa.

Falta assim apenas concluir :
•	  O subsistema do Cabouço, onde apesar de todo o apoio e pressão da AdTMAD, do Município de Vila Pouca de Aguiar e da 

DRAP-N, não conseguiu ainda executar a barragem que constitui a origem do Sistema, e que agora interfere com o escalão de 
Gouvães do Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidrelétrico concessionado pelo Estado Português. Tendo em 
vista garantir uma alternativa, a Empresa mandou elaborar o estudo de viabilidade técnico-económica ao abastecimento de todo 
o Concelho de Vila Pouca de Aguiar e parte do Concelho de Ribeira de Pena a partir da Barragem do Pinhão, propriedade da 
AdTMAD e cujo fim exclusivo é o abastecimento de água.

•	  A barragem de Veiguinhas, imprescindível para garantir o abastecimento a Bragança e aglomerados servidos pelo subsistema do 
Alto Sabor, para a qual foram elaborados estudos adicionais e estudos hidrogeológicos e de caracterização das disponibilidades 
hídricas, pelo que esperamos ultrapassar as questões levantadas pelo impacte ambiental de modo a compatibilizar todos os 
interesses e garantir a sustentabilidade das atividades dependentes da água potável naquela região tão carente de oportunidades 
de desenvolvimento e fixação de recursos humanos.
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Finalmente, a quarta área chave, está associada ao suporte geral da Empresa, nomeadamente aos processos de gestão administrativa 
e financeira e de planeamento e controlo de gestão. Ao nível da gestão administrativa e financeira, deu-se continuidade e aprofundou-
-se todo um conjunto de procedimentos tendentes a simplificar o processo de faturação e respetiva cobrança.

Esta área foi contudo fortemente condicionada, pelas dificuldades sentidas pela AdTMAD, na cobrança dos seus fornecimentos e serviços 
prestados, que tiveram como consequência um incremento muito significativo dos créditos pendentes de cobrança. Neste contexto, foi 
no entanto possível celebrar acordos de regularização de divida com alguns dos clientes, em cerca de trinta milhões de euros.

Durante o biénio, foram ainda desenvolvidos esforços no sentido de garantir a manutenção e a melhoria contínua do Sistema 
de Gestão Integrado (SGI) implementado e certificado, e de dar cumprimento aos principais objetivos estabelecidos no Plano 
de Atividades. Há ainda a destacar a renovação e extensão da certificação, tendo a Equipa Auditora da APCER considerado que 
se encontravam reunidas as condições necessárias à Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e 
Segurança e Saúde implementado na AdTMAD.

6. Orientações estratégicas gerais

A AdTMAD é uma Empresa regulada, 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 25 de março de 2011, 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 AdP, 
“sobre a missão da Empresa no mandato em curso”, que constitui um anexo do presente despacho conjunto e que dele faz parte 
integrante. Este despacho vincula também todas as participadas da AdP, onde se inclui a AdTMAD. 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.

7. Orientações estratégicas específicas 

Com base no Despacho conjunto n.º 6008/2009, 23 de fevereiro, do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro do Ambiente, 
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que estabelece e aprova a recomendação ao conselho de 
administração da AdP, a administração da AdTMAD, no quadro da missão definida deverá prosseguir, para cada uma das linhas de 
orientação estratégica, os seguintes objetivos específicos:
•	  Prosseguir com a execução das políticas públicas e contribuir para alcançar os objetivos nacionais para o setor, através da 

implementação das medidas definidas e previstas nos PEAASAR e ENEAPAI, de modo a atingir os resultados aí estabelecidos;
•	  Zelar pelo cumprimento dos contratos que a obrigam e prestar os serviços nas melhores condições de qualidade e preço, para 

o que deve promover a melhoria da eficiência económica, ambiental e energética da Empresa;
•	  Concluir o processo de certificação da Empresa, nos referenciais de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social, 

bem como assegurar a continuidade da Empresa como entidade certificada;
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•	  Promover, sempre que economicamente sustentada, outras atividades complementares prestadas pelas concessionárias de 
sistemas multimunicipais, desde que previamente autorizadas pelo Concedente;

•	  Adotar medidas, de racionalização e economia de meios, tendentes a aumentar a eficiência na prestação dos serviços 
concessionados, designadamente, promovendo ganhos de escala;

•	 Promover políticas tendentes à redução dos prazos médios de recebimento e de pagamento;
•	  À promoção sistemática da melhoria da eficiência energética nas suas operações, e à procura ativa de novas oportunidades que 

permitam extrair potencialidades ao nível do trinómio Resíduos – Ambiente – Energia.

Para o cumprimento da sua visão e missão, a AdTMAD considera como pilares essenciais da sua política: 
•	  A valorização e satisfação integral dos seus Colaboradores, Acionistas, fornecedores e comunidade, procurando ir de encontro 

aos seus requisitos, de forma sistemática e objetiva;
•	  Apostamos em satisfazer e antecipar as necessidades e expectativas dos nossos Clientes, as autarquias locais, entendidos como 

parceiros, assim como estabelecer relações baseadas num espírito de colaboração;
•	  Efetuar uma gestão eco-eficiente e desenvolver trabalho de inovação e aperfeiçoamento de tecnologias, no sentido de minimizar 

os impactes ambientais decorrentes das suas atividades e racionalizar a utilização de recursos naturais; 
•	  Assegurar um ambiente de trabalho seguro e salutar para os seus Colaboradores e prestadores de serviços, diminuindo o risco 

de acidente e doença profissional;
•	  Adotar boas práticas ambientais e de segurança e estabelecer estratégias de prevenção, quer nas fases de conceção e construção 

das suas infraestruturas, quer na sua exploração; 
•	  Promover incessantemente a satisfação dos seus clientes e melhorar continuamente a qualidade dos seus processos, produtos e 

serviços, procurando reduzir os riscos, prevenir a poluição e aumentar a eficácia do SGI, garantindo e promovendo o envolvimento 
de todos os Colaboradores. 





Governação, 
Compromissos 
e Envolvimento
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Governação, Compromissos e Envolvimento
1. Governo da Sociedade

Para assegurar o melhor funcionamento corrente, a AdTMAD encontra-se estruturada por órgãos funcionais. O funcionamento da 
AdTMAD encontra-se sistematizado num Manual de Governo que compila as principais disposições relativas ao funcionamento do 
Conselho de Administração, dos Administradores Executivos e da estrutura organizativa.

Conselho de Administração

Administradores Executivos

Comunicação  
e Promoção Ambiental

Planeamento  
e Controlo de Gestão

Sistemas e Tecnologias  
de Informação

Apoio Jurídico/ Secretário da 
Sociedade

Sistema de Responsabilidade 
Empresarial

Controlo de Qualidade

Secretariado

Direção de Operação Direção de Infraestruturas Direção Administrativa e Financeira
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Órgãos, constituição e funcionamento:

Estrutura de governo da AdTMAD

Órgão Composição Atribuições

Mesa Assembleia-Geral Dr. José Lopes Silvano (CM Mirandela), 
Presidente

Dr. Américo Jaime Afonso Pereira (CM Vinhais), 
Vice-Presidente

Dr. Paulo Fernandes, Secretário

Deliberar sobre os documentos de prestação 
de contas e a proposta de aplicação de 
resultados.
Alterar os Estatutos.
Transformação e dissolução da Empresa.
Eleger os membros dos órgãos sociais.

Conselho 
de Administração

Eng. Artur Magalhães, Presidente

Eng. José António Boal Paixão, Vogal Executivo

Dr. António Vieira, Vogal Executivo

Gerir as atividades da Empresa.
Representar a Sociedade.
No Relatório e Contas é descrita a qualificação 
remuneração de cada um dos membros do 
Conselho de Administração.
Reunir com uma periodicidade mínima mensal, 
podendo reunir extraordinariamente sempre 
que seja convocado pelo respetivo presidente.

Comissão Executiva Eng. José António Boal Paixão, Vogal Executivo

Dr. António Vieira, Vogal Executivo

De acordo com o disposto no Manual de 
Governo da Sociedade, sem prejuízo da 
Comissão Executiva informar regularmente o 
Conselho de Administração das deliberações 
que toma no âmbito da sua competência, o 
Conselho de Administração delegou a gestão 
corrente da Sociedade na Comissão Executiva.
Reúne com uma periodicidade mínima 
quinzenal, podendo reunir extraordinariamente 
sempre que seja convocado por requerimento 
por um dos membros.

Conselho Fiscal Dra. Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes 
Freitas, Presidente 

Dra. Ana Maria Alves Bandeira, Vogal 

Sr. Mário Caetano Teixeira Ferreira, Vogal

Nos termos do artigo 24.º dos Estatutos da 
Sociedade, a fiscalização compete a um Revisor 
Oficial de Contas ou a uma Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas.

Comissão de 
Vencimentos

Eng. Afonso José Marçal Grilo Lobato de Faria, 
Presidente 

Dr. Paulo Jorge Pinto da Silva, Vogal 

Eng. Gustavo Sousa Duarte, Vogal 

Fixar a remuneração dos órgãos sociais.
As remunerações atuais dos órgãos sociais 
foram fixadas em reunião do dia 8 de maio 
de 2006. No Relatório e Contas é fornecida 
informação adicional sobre remunerações 
auferidas pelos membros dos órgãos sociais.
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As funções de cada direção e órgão de apoio, apresentados no organograma, descrevem-se, sumariamente, da seguinte forma:

Direção/ Área Função

Direção de Infraestruturas •	  Assegurar e controlar a realização dos estudos ou projetos necessários para a conceção, 
remodelação ou ampliação do sistema e assegurar a verificação da sua qualidade. 

•	 Gerir a manutenção de equipamentos e infraestruturas.

Direção de Operação •	  Assegurar a operação das infraestruturas sob sua responsabilidade e o conhecimento 
contínuo sobre a forma de operar o sistema de captação e tratamento da água, recolha e 
tratamento de águas residuais.

•	  Assegurar a distribuição física da água para os reservatórios próprios ou do cliente e o 
conhecimento contínuo sobre a forma de operar o sistema de abastecimento de água.

Direção Administrativa 
e Financeira

•	  Garantir o funcionamento global das funções financeiras e administrativas e assegurar o 
apoio à Administração quer em matérias de gestão económica e financeira quer na definição, 
execução e controlo da política de recursos humanos da Empresa.

•	  Coordenar e elaborar os documentos de planeamento estratégico empresarial e apoiar na 
elaboração dos planos de atividades e orçamentos.

Comunicação e Promoção 
Ambiental

•	  Assegurar a concretização da política de relacionamento e a prestação de informação às 
entidades e meio envolvente à Empresa e comunicação institucional.

•	  Definir e implementar um programa de educação ambiental das populações da região onde 
se comuniquem os conceitos de eco-eficiência e sustentabilidade, com foco nos recursos 
hídricos, de forma integrada com outras iniciativas existentes nesta área.

Planeamento e Controlo  
de Gestão

•	  Realizar ações e serviços específicos de planeamento e controlo de gestão para os órgãos 
de decisão, de forma a facilitar e contribuir para a tomada de decisão da Administração.

•	  Preparar o plano anual de investimento, de acordo com as necessidades dos sistemas de 
tratamento e os objetivos da AdTMAD.

•	  Preparar as candidaturas a fundos comunitários para a construção de infraestruturas; assim 
como assegurar o cumprimento dos procedimentos administrativos e financeiros de gestão das 
candidaturas, bem como das demais atividades associadas ao processo, nas datas estabelecidas.

•	  Garantir a aplicação eficaz dos fundos à disposição através da definição de programas de 
investimento e respetivo plano de procurement.

Controlo de Qualidade •	  Assegurar o respeito dos requisitos legais para a água potável e águas residuais e disponibilizar 
a informação necessária à entidade reguladora e ARH.

Apoio Jurídico/Secretario  
da Sociedade

•	 Assegurar a assessoria ao Conselho de Administração e o acompanhamento jurídico à Empresa.

Sistemas e Tecnologias 
de Informação

•	  Definir e implementar a estratégia global de sistemas de informação, assegurando informação 
integrada, fidedigna e atempada a todos os níveis de decisão.

Sistema de Responsabilidade 
Empresarial

•	  Assegurar o cumprimento dos procedimentos internos, promover a melhoria contínua dos 
processos operacionais da Empresa, assim como assegurar a implementação de sistemas da 
qualidade, do ambiente e da segurança de acordo com as respetivas normas internacionais.

Secretariado •	 Assegurar os serviços de expediente e apoio logístico da Administração da AdTMAD.
•	 Assegurar os serviços centrais de gestão documental e arquivo.

Para efeitos de organização das suas atividades, e face ao elevado número de subsistemas de água e saneamento de águas residuais 
existentes na área de concessão da AdTMAD, os vários subsistemas foram agrupados em cinco Representações: Alto Tâmega (AT); 
Douro Norte (DN); Douro Sul (DS); Douro Superior/Terra Quente (DP-TQ); Terra Fria/Terra Quente (TF-TQ).
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2. Missão  

A exploração e gestão do abastecimento de água e de saneamento em “alta”, as quais abrangem a conceção, construção das obras 
e equipamentos, bem como a sua exploração, reparação, renovação e manutenção das infraestruturas que irão constituir o Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro para captação, tratamento e distribuição 
de água para consumo público e para recolha, tratamento e rejeição de efluentes dos municípios aderentes. 

Garantindo um produto de qualidade através de processos de produção e de tratamento eficientes e respeitadores dos valores 
sociais e ambientais mais elevados e que atinja as expectativas dos Clientes.



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_31

Promoção e divulgação do conceito de qualidade da água.

Melhorar significativamente o nível de atendimento na drenagem e tratamento de águas residuais urbanas, de modo a atingir níveis 
de qualidade das descargas exigidos pela legislação nacional e comunitária em vigor, contribuir para a requalificação ambiental das 
Bacias Hidrográficas e garantir a qualidade da água dos meios hídricos adequada aos vários usos previstos no Plano de Bacia do 
Douro são os principais objetivos deste sistema, no domínio do saneamento de águas residuais.

3. Visão   

Dotar, ao nível de saneamento básico, a região de Trás-os-Montes e Alto Douro com níveis de atendimento em linha com o resto 
do país e em coesão com a União Europeia. 

A região de Trás-os-Montes e Alto Douro era abastecida por uma multiplicidade de origens de água e o tratamento de água residual 
era deficiente.

Impunha-se criar um sistema de abastecimento de água de origem fiável, tratamento adequado e que garantisse o abastecimento 
em quantidade e qualidade permanente. 

Tornava-se imperativo proceder ao tratamento das águas residuais domésticas e industriais com eficiência na região, como meio de 
prevenção ambiental.

É com esta visão que surge a AdTMAD.

Considerando esta visão e missão, são também objetivos da Empresa:
•	  A garantia de um produto de qualidade através de processos de produção e de tratamento eficientes e respeitadores dos 

valores sociais e ambientais mais elevados e que atinja as expectativas dos Clientes;
•	 A promoção e divulgação do conceito de qualidade da água;
•	  A melhoria significativa do nível de atendimento na drenagem e tratamento de águas residuais urbanas, de modo a atingir níveis 

de qualidade das descargas exigidos pela legislação nacional e comunitária em vigor;
•	 A contribuição para a requalificação ambiental das bacias hidrográficas;
•	 A garantia da qualidade da água do domínio hídrico, adequada para os vários usos previstos no Plano de Bacia do Douro;
•	 Constituir uma Empresa de referência no setor da indústria de água e de saneamento;
•	 Contribuir significativamente para o desenvolvimento da região em que se insere. 

A AdTMAD tem plena consciência da importância do seu papel e das suas responsabilidades no abastecimento de água e tratamento 
de águas residuais, bem como no cumprimento das metas nacionais e comunitárias estabelecidas no setor do abastecimento de 
água para consumo humano e tratamento de águas residuais.

Estratégicos •	 Garantir um serviço de abastecimento de água e saneamento, com qualidade e a custos controlados

•	  Promover a qualidade do Ambiente a consequente melhoria das condições socioeconómicas e de qualidade 
de vida da população de Trás-os-Montes e Alto Douro

•	 Cumprir a legislação nacional e comunitária, em termos de qualidade de água

•	  Aumentar os níveis de atendimento da população para 95% no abastecimento de água e para 85% no 
tratamento de águas residuais 
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Nesse contexto, a AdTMAD assume os compromissos de sustentabilidade patentes na sua política empresarial.

Sustentabilidade •	  Cumprir os requisitos das normas de NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999, 
bem como todas as exigências legais relativas a qualidade, ambiente e segurança e outros regulamentos aplicáveis

•	  Manter um sistema de gestão da qualidade que permita sistematizar um conjunto de regras simples e eficazes, 
de forma a chegar a todos os Colaboradores, adequado às suas atividades e orientado pelos seus objetivos

•	  Efetuar uma gestão eco-eficiente e desenvolver trabalho de inovação e aperfeiçoamento de tecnologias, no 
sentido de minimizar os impactes ambientais decorrentes das suas atividades e racionalizar a utilização de 
recursos naturais

•	  Assegurar um ambiente de trabalho seguro e salutar para os seus Colaboradores e prestadores de serviços, 
diminuindo o risco de acidente e doença profissional

•	  Adotar boas práticas ambientais e de segurança e estabelecer estratégias de prevenção, quer nas fases de 
conceção e construção das suas infraestruturas, quer na sua exploração

•	  Promover incessantemente a satisfação dos seus Clientes e melhorar continuamente a qualidade dos seus 
processos, produtos e serviços, procurando reduzir os riscos, prevenir a poluição e aumentar a eficácia do SGI, 
garantindo e promovendo o envolvimento de todos os Colaboradores

•	  Divulgar e comunicar a sua Política Empresarial a todos os seus Colaboradores, parceiros de negócio, 
prestadores de serviço e ao público em geral

Os Objetivos de Gestão para o ano biénio 2011- 2012 foram fixados pelos Acionistas na Assembleia-Geral de 25 de março de 
2011, os resultados obtidos encontram-se listados no quadro seguinte.

Objetivos de Gestão de 2011 – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.

Indicadores Valor Fixado(1) Valor Atingido(2)

1. ROCE % - 10

2. EBITDA/ Receitas % - 72

3. Custos com Pessoal/ EBITDA % - 22

4.1 Cash-Cost Abastecimento (€ / m3) 0,42 0,37

4.2 Cash-Cost Saneamento (€ / m3) 0,41 0,37

5. Investimento (103 €) 10.762 7.649

6. Prazo Médio de Recebimentos dias 101 211

7. Prazo Médio de Pagamentos dias 61 206

8. Volume de Atividade (103m3) - 35.039

9.1 Taxa de Cobertura de AA Potencial % 78 78

9.2 Taxa de Cobertura de AR Potencial % 51 52

10.1 Qualidade de Água Fornecida % 100 100

10.2 Qualidade dos Efluentes Tratados % 100 98

11. Reforço da Eficiência Contratual % 80 -

12. Cumprimento dos Prazos de Reporte % 100 100

13. Cumprimento de Orientações Corporativas dias 3 0,53
(1) Valor fixado na AG de 25 de março de 2011
(2) Valor calculado pela Empresa
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Objetivos de Gestão de 2012 – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.

Indicadores Valor Fixado(1) Valor Atingido(2)

1. ROCE % 8,31 8,33

2. EBITDA/ Receitas % 69,53 72,55

3. Custos com Pessoal/ EBITDA % 25,2 18,59

4.1 Cash-Cost Abastecimento (€ / m3) 0,44 0,44

4.2 Cash-Cost Saneamento (€ / m3) 0,4 0,4

5. Investimento (103 €) 2.401 3.081

6. Prazo Médio de Recebimentos dias 76 304

7. Prazo Médio de Pagamentos dias 52 200

8. Volume de Atividade (103m3) 38.400 34.640

9.1 Taxa de Cobertura de AA Potencial % 78 78

9.2 Taxa de Cobertura de AR Potencial % 53 53

10.1 Qualidade de Água Fornecida % 100 100

10.2 Qualidade dos Efluentes Tratados % 100 99,78

11. Reforço da Eficiência Contratual % 90

12. Cumprimento dos Prazos de Reporte % 100 100

13. Cumprimento de Orientações Corporativas dias 1

4. Perspetivas de evolução da atividade

Perspetiva-se dar continuidade e concluir o plano de investimento que foi concessionado à Empresa e executar os planos que 
anualmente são implementados tendo em vista a manutenção, operacionalidade, renovação e melhoria funcional do parque de 
infraestruturas a cargo da Empresa.

Com a experiência acumulada e com o recurso aos sistemas de monitorização e controlo teremos que dar especial destaque para 
as ações que conduzam uma redução de custos e melhoria da eficiência das instalações procurando uma constante racionalização 
da exploração de modo a fornecer os serviços ao mais baixo custo possível sem afetar a sua qualidade.

É também objetivo suportar toda a atividade de manutenção planeada (planos de manutenção preventiva, planos de calibração, 
planos de inspeção) no sistema de gestão de manutenção e ativos. 

Procurar-se-á gerir os meios disponíveis de modo a minimizar os constrangimentos e garantir a operacionalidade dos Subsistemas 
em todas as áreas da Empresa. 

Na área da instrumentação e automação ter-se-á que garantir, com meios internos ou externos, as verificações/calibrações dos 
equipamentos de medida, sejam de controlo de qualidade do produto, da quantidade fornecida, recolhida ou tratada, sejam de 
faturação ou de suporte operacional. Nesta área ter-se-á que concluir o sistema de supervisão/telegestão de todas as infraestruturas 
da Empresa de modo a garantir a sua eficaz gestão e exploração.

Na área da reparação das infraestruturas pretende-se continuar a assegurar a resposta pronta aos problemas operacionais garantindo 
a operacionalidade dos Sistemas nas melhores condições, sem falhas ou interrupções de modo a garantir a regularidade e qualidade 
do serviço, o cumprimento das normas e legislação aplicável e as nossas obrigações perante os clientes e o Concedente.
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Perspetiva-se ainda a extensão da Certificação a todos os subsistemas de abastecimento de água, segundo os referenciais NP EN 
ISO 14001:2004 (Ambiente) e OHSAS 18001:2007 (Segurança), assim como o cumprimento integral dos requisitos legais em todas 
as instalações da AdTMAD.

5. Valores e princípios

5.1 Valores
Os valores e princípios da Sociedade constituem a base das suas políticas, processos e procedimentos organizativos, bem como do 
sistema de gestão dos seus riscos estratégicos e operacionais.

Espírito de servir

Responsabilidade

Integridade Rigor

Excelência

5.2. Princípios

Enquadrados nos valores acima mencionados, os Princípios chave pelos quais a AdTMAD procura reger a sua atividade são:
•	 O respeito e proteção dos direitos humanos;
•	 O respeito pelos direitos dos trabalhadores;
•	 A luta contra a corrupção;
•	 A erradicação de todas as formas de exploração;
•	 A erradicação de todas as práticas discriminatórias;
•	 A responsabilidade na defesa e proteção do meio ambiente;
•	 A contribuição para o desenvolvimento sustentável.

6. Código de Conduta e Ética

A AdTMAD aprovou em Reunião dos Administradores Executivos o Código de Conduta e Ética, que, à semelhança do adotado 
pela AdP é extensível a todas as empresas do grupo AdP, tem por objetivo ser uma referência, formal e institucional, para a conduta 
pessoal e profissional de todos os Colaboradores, tornando-se um padrão de relacionamento quer entre Colaboradores, quer com 
os públicos externos. 
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O Código de Conduta e Ética da AdTMAD visa garantir a prática de condutas profissionais de elevado padrão moral por parte 
de todos os seus Colaboradores, em complemento das disposições legais e regulamentares que devam observar e expressar 
o compromisso do Grupo com todos aqueles que se relacionam com as empresas participadas nas suas atividades comerciais, 
institucionais e sociais, e que têm, por isso, interesse legítimo na transparência, no diálogo e na atitude ética das empresas do grupo 
AdP e dos seus Colaboradores.

Este documento vem expressar o compromisso da AdTMAD em reforçar os padrões éticos aplicáveis e a criação de um ambiente 
de trabalho que promova o respeito, a integridade e a equidade entre os seus Colaboradores.

Normas do Código de Conduta e Ética da AdTMAD:
•	 Respeito pela Lei e pela Regulação
•	 Relacionamento com a Comunicação Social
•	 Relacionamento com Clientes, Fornecedores e outras Entidades
•	 Relacionamento com as Entidades Reguladoras
•	 Governo da Sociedade
•	 Relacionamento Institucional com outras Entidades
•	 Comportamento não discriminatório
•	 Atividades Políticas e Sindicais
•	 Recurso a Atividades Ilegais e Ilícitas
•	 Utilização de Recursos da Empresa
•	 Confidencialidade e Sigilo Profissional
•	 Atividades Externas
•	 Prevenção de Potenciais Conflitos de Interesses
•	 Relacionamento entre Colaboradores
•	 Segurança e Bem-estar no Trabalho
•	 Compromisso Ambiental
•	 Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável

Foi distribuído a todos os trabalhadores um exemplar do Código de Ética e Conduta da Empresa, no qual se identificam os valores 
da organização e os compromissos quanto à sua prática nas relações entre si, com a Empresa e com terceiros.
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7. 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.

Os Colaboradores continuaram a dispor de uma intranet dinâmica que é utilizada como ferramenta preferencial de comunicação 
interna.

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 e 2012 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.

8. Regulamentos internos e externos

A AdTMAD tem efetuado um elevado esforço no sentido de se dotar de ferramentas (tecnologia) que permitam monitorizar o 
serviço prestado, mantendo elevados padrões no que diz respeito à qualidade dos serviços prestados. Saliente-se que a atividade 
desenvolvida pela Empresa está regulada por um conjunto de leis e regulamentos de elevada exigência, e que as políticas passam 
por assegurar que estas sejam escrupulosamente cumpridas. O conjunto de manuais e regulamentos da AdTMAD definem, de 
uma forma clara e rigorosa, o modo de atuação da Empresa de forma a garantir o enfoque dos esforços na prestação de serviços, 
garantindo a transparência e o rigor informativo das suas atividades.

Após a definição das políticas e, excluindo os Manuais do próprio Sistema, a estrutura documental abrange ainda:
•	  Manuais e especificações, como o de Governo da Sociedade, que compila as normas constantes dos Estatutos da Sociedade e 

as deliberações e regulamentos internos aprovados em Conselho de Administração, referentes ao funcionamento do Conselho 
de Administração e da estrutura organizativa. 

•	 Procedimentos e fichas de intervenção, tais como utilizações de viaturas; 
•	 Instruções de trabalho a observar no cumprimento dos objetivos.

Salienta-se o:

Regulamento de Exploração do Serviço Público de Saneamento de Águas Residuais – Este regulamento tem por objetivo 
definir e regular as condições em que a Concessionária se encontra obrigada a recolher, drenar, tratar e rejeitar águas residuais, 
domésticas, industriais ou urbanas, no âmbito da exploração e gestão das infraestruturas que constituem e ou constituirão o Sistema 
Multimunicipal, bem como as condições de exploração que devem ser asseguradas pelos Utentes com ordem a garantir-se os 
princípios da eficiência e da qualidade de serviço.

Regulamento de Exploração do Serviço Público de Abastecimento de Água – Este regulamento tem por objetivo definir as 
condições em que a Concessionária se encontra obrigada a fornecer água destinada ao abastecimento público, no âmbito da 
exploração e gestão das infraestruturas que em cada momento constituem o Sistema Multimunicipal, bem como as condições de 
exploração que devem ser asseguradas pelos Utentes, com ordem a garantir-se os princípios da eficiência e da qualidade de serviço.
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Os manuais e os regulamentos definidos e implementados internamente são documentos orientadores de atividades:

Manual Governo da Sociedade – Este manual destina-se a compilar as normas constantes dos Estatutos da Sociedade e as 
deliberações e regulamentos internos aprovados em Conselho de Administração, referentes às seguintes áreas:
•	 Funcionamento do Conselho de Administração;
•	 Estrutura Organizativa.

Manual de SHST – Manual com a finalidade de divulgar e fazer respeitar regras genéricas de segurança, desde a fase de projeto e 
obra, com vista à prevenção de incidentes e doenças profissionais, quer de colaboradores internos quer de subcontratados.

Manual Organização de Horários de Trabalho – O presente manual assume-se como o documento orientador de suporte à 
organização e controlo dos horários de trabalho. Pretende-se com a sua elaboração a fixação de regras relativas ao período de 
funcionamento e horário de trabalho e a sua divulgação junto dos trabalhadores da Empresa. Adotou-se um sistema biométrico de 
controlo de assiduidade para uma melhor e eficiente gestão dos recursos humanos. Procedeu-se ainda à introdução da modalidade 
de horários flexíveis.

Procedimento de Prevenção e Controlo do Consumo de Álcool e Drogas – Considerado um instrumento prioritário de prevenção 
do consumo de drogas, lícitas e ilícitas, com vista à defesa da imagem, saúde e bem-estar do trabalhador, respeitando a integridade 
e dignidade de todos quantos prestam serviço à AdTMAD. 

Manual Fardamento e Equipamentos de Proteção Individual – Tem como objetivo a atribuição de fardamento, fatos de trabalho e 
EPI a todos os trabalhadores, e cuja necessidade é determinada pelo exercício efetivo da função a que respeita, visando:
•	 Proteger o vestuário próprio do trabalhador;
•	 Proteger o trabalhador dos principais fatores de risco associados às diversas atividades;
•	 Garantir boas condições de segurança e higiene no desempenho das suas funções;
•	 Permitir a identificação dos trabalhadores da Empresa junto do público;
•	 Contribuir para a dignificação da imagem da Empresa no exterior.

Metodologia de Sinalização – Que, inclusivamente, define os parâmetros de sinalização para intervenções de caráter temporário.

Manual de Primeiros Socorros – Com o objetivo de prevenir lesões e estabilizar uma vítima de acidente até à chegada dos meios 
de socorros externos.

Regulamento Interno de Utilização de Viaturas de Serviço – Definição dos procedimentos de utilização e gestão das viaturas ao 
serviço da AdTMAD, independentemente do regime de aquisição ou aluguer. 

Regulamento Interno de Valorização Pessoal – Incentivar a participação dos seus colaboradores em programas de pós-graduação 
em universidades ou escolas superiores, em ações de formação internas e externas no País ou no Estrangeiro, em domínios 
diretamente relacionados com a sua atividade, e que contribuam inequivocamente para o aumento do seu capital intelectual, 
bem como a sua participação em associações profissionais ou de classe, que contribuam para a sua valorização profissional ou se 
mostrem adequadas ao prosseguimento dos fins da Empresa. 

Regulamento Prevenção Domiciliária – O objetivo deste procedimento é regulamentar a prestação de trabalho em regime de 
prevenção domiciliária.

Manual Rede da Informática – Sem pretender ser exaustivo, este manual deve ser encarado por si como um “guia” do funcionamento 
da rede informática da AdTMAD, pondo ao seu dispor uma grande quantidade de informação que ajudará os Colaboradores no 
seu dia-a-dia.



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_38

Manual Básico de Normas Gráficas – Um guia pelo qual a AdTMAD se guia para a aplicação do seu logótipo, aplicação das cores 
institucionais nas instalações, nas viaturas, etc.

Manual de Identidade Corporativa – Manual comum a todas empresas do grupo AdP, que impõe um conjunto de regras a observar 
para manter a homogeneidade de Imagem no Grupo. 

Regulamento de Estágio – Tem como objetivo definir todo o método de pedido e aprovação de estágios na AdTMAD.

Manual de Avaliação de Desempenho – Define o processo, assim como todas as etapas necessárias ao processo de avaliação de 
desempenho.

9. Regulação

A AdTMAD exerce atividades que constituem serviços de interesse económico geral, indispensáveis ao bem-estar das populações, ao 
desenvolvimento das atividades económicas e à proteção do meio ambiente. Estas atividades são desenvolvidas num enquadramento 
de melhoria contínua na prestação dos serviços públicos de abastecimento de águas, saneamento de águas residuais e tratamento 
e valorização de resíduos com ganhos crescentes de eficiência produtiva e ambiental.

A atividade da AdTMAD é regulada e desenvolvida em regime de concessão, desenvolvida num contexto definido pela legislação 
e regulamentação em vigor, pelo disposto nos contratos de concessão de serviço público celebrados com o Estado e pelas 
disposições e recomendações emitidas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Durante o ano de 2009, com a publicação do Decreto-Lei n.º 277/2009, de 2 de outubro, os poderes e âmbito de atuação da 
ERSAR foram reforçados e alargados aos serviços prestados ao utilizador final (serviços em “baixa”). O novo estatuto da ERSAR 
cria as condições para reduzir as distorções de mercado existentes decorrentes do facto serem praticados tarifários aos utilizador 
final que não estão otimizados, uma vez que estes tarifários passarão a poder ser escrutinados pelo Regulador. 

Neste âmbito, a ERSAR emitiu em 2009 uma recomendação quanto à formação de tarifários dos serviços públicos de abastecimento 
de água para consumo humano, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos (Recomendação 
IRAR n.º 1/2009 – Recomendação Tarifária), que veio a ser complementada em 2010 com uma proposta de Recomendação que 
pretende criar as linhas orientadoras para o apuramento de custos e construção dos tarifários.

Espera-se que estas duas recomendações venham a permitir criar tarifários mais eficientes e que potenciem uma maior e 
mais adequada forma de recuperação dos encargos associados à provisão dos serviços em “baixa”, contribuindo para a maior 
sustentabilidade do setor, para a eliminação das significativas distorções nos tarifários de “baixa” que ainda se verificam, como, por 
exemplo, a inexistência de tarifários de “baixa” para serviços de saneamento e resíduos em muitos municípios já servidos por 
sistemas em “alta” com elevado desempenho.

A AdTMAD reconhece como fundamental o relacionamento com a ERSAR, quer no respeito pelas disposições legais quer pelas 
suas responsabilidades de serviço público. Nesse quadro, para além de corresponder oportunamente aos pedidos formulados, tem 
procurado manter o Regulador devidamente informado sobre o desenvolvimento do projeto.

10. Prevenção de conflitos de interesse 

Os membros do Conselho de Administração da AdTMAD têm conhecimento do regime de impedimentos definido na Lei n.º 
64/93, de 26 de agosto, no Estatuto do Gestor Público - (Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março) e nos Princípios de Bom 
Governo das Empresas do Setor Público Empresarial (RCM n.º 49/2007, de 28 de março), em que são estabelecidas regras relativas 
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ao exercício cumulativo de funções e a obrigatoriedade de não intervenção nas decisões que envolvam interesses próprios destes 
titulares. Têm ainda conhecimento da Lei n.º 4/83, de 2 de fevereiro na redação da Lei n.º 25/95, de 18 de agosto.

Para esse efeito, os membros do Conselho de Administração da AdTMAD cumprem com as seguintes obrigações:

(i)  Entrega, junto da Inspeção-geral de Finanças, de declaração contendo todas as participações e interesses patrimoniais que 
detenham, direta ou indiretamente na Empresa, bem como cargos, funções e atividades profissionais que exerçam (artigo 22º, 
n.º 9 do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março);

(ii)  Entrega da Declaração de Património e Rendimentos junto do Tribunal Constitucional (Lei n.º 4/83 de 2 de fevereiro, na redação 
da Lei n.º 25/95, de 18 de agosto, Decreto - Regulamentar nº 1/2000, de 9 de março e ainda Lei 28/82 de 15 de novembro);

(iii)  Entrega à Procuradoria-Geral da República de Declaração de Inexistência de Incompatibilidades ou Impedimentos (artigo 11º 
da Lei n.º 63/94 de 26 de agosto e artigo 22º, n.º 8 do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março);

(iv)  Não intervenção em deliberações quando nelas tenha interesse, direta ou indiretamente (artigo 22º do Decreto-Lei n.º 
71/2007, de 27 de março);

(v)  Cumprimento das demais disposições previstas no Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, e no Código das Sociedades 
Comerciais relacionadas com esta matéria.

11. Sistema de gestão integrado

A AdTMAD recebeu a 28 de outubro de 2009 a certificação atribuída pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) em 
Qualidade, Ambiente e Segurança, segundo os referenciais NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 

O âmbito de aplicação da Certificação em Qualidade abrange a “Conceção, execução e exploração de infraestruturas captação, 
tratamento e adução de água para Consumo Humano dos Sistemas Vale do Douro Norte, Vale do Douro Sul, Vale do Douro 
Superior, Terra Quente TM, Terra Fria TM e Alto Tâmega. Conceção, execução e exploração de infraestruturas de recolha, tratamento 
e rejeição de águas residuais do Sistema Vale do Douro Norte, Vale do Douro Sul, Vale do Douro Superior, Terra Quente TM, Terra 
Fria TM e Alto Tâmega.” 

No que respeita à Certificação em Ambiente e Segurança, encontram-se atualmente certificadas as infraestruturas que constituem 
o Subsistema de Águas Residuais (SAR) de Alijó-Favaios, o SAR de Vila Pouca de Aguiar, o SAR de Carrapatas, o Subsistema de 
Abastecimento de Água (SAA) de Vilar, o SAA de Ranhados, SAA do Alto Rabagão, SAA do Pinhão, SAA do Balsemão, SAA de 
Sambade, SAA do Azibo, a Sede da AdTMAD e o Armazém Central. 

Assim, e na sequência da Auditoria de renovação e extensão da certificação pela APCER, no passado mês de julho a Equipa 
Auditora considerou que se encontravam reunidas as condições necessárias à Renovação e Extensão do Sistema Integrado de 
Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde implementado na AdTMAD, pelo que emitiu decisão favorável à renovação.

Assim, e de modo a dar cumprimento aos principais objetivos e responsabilidades no SGI, foram estabelecidos no Plano de 
Atividades, as seguintes atividades/ações sucintamente descritas de seguida.
•	 Simplificar e manter a Certificação do Sistema de Gestão Integrado:

 º Foi implementado o módulo de Gestão de Planos, do software de apoio ao SGI;
 º  Foi efetuado um upgrade ao software de apoio ao SGI, com vista à implementação dos módulos de Gestão de SHST, Ambiente 

e Medicina no Trabalho;
 º Foram revistos alguns documentos do sistema, com o objetivo de simplificação.

•	 Extensão do Sistema de Gestão Integrado a 5 instalações SAA;
•	 Encontra-se em implementação a metodologia para a avaliação do grau de risco das instalações abrangidas pela certificação;
•	  Melhorar as condições de segurança dos equipamentos de trabalho - adjudicação de prestação de serviços para a inspeção de 

equipamentos mecânicos de elevação e transporte, de acordo com o exposto no DL 50/2005.
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Deu-se cumprimento ao Programa Anual de Auditorias aprovado para os anos de 2011 e 2012. Foram 
definidas ações de correção e medidas corretivas para resolver cada uma das Não Conformidades 
e Oportunidades de Melhoria identificadas, após análise das suas causas, com definição de 
responsabilidades e medidas a tomar.

A Empresa continua a analisar e a atualizar toda a legislação em vigor, verificando a sua aplicabilidade e 
as ações a tomar para o seu cumprimento, nas vertentes de Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho, Obras, Energia e Responsabilidade Social.

•	 Melhoria das condições de segurança das instalações, certificadas em QAS:
 º  Foram realizadas monitorizações de agentes químicos perigosos e de conforto térmico, no laboratório de controlo analítico 

interno, da ETA do Azibo;
 º Foi elaborado o Manual de Proteção contra Atmosferas Explosivas da ETAR Vila Real, ETA Balsemão e ETA Vilar ;
 º  Foram realizadas avaliações do conforto térmico de todos postos de trabalho de SAR (12 instalações) com pessoal em 

permanência;
 º  Foram elaboradas as medidas de autoproteção (MAP) para as ETA do Azibo, do Alto Rabagão, do Balsemão e do Pinhão da 

AdTMAD, compiladas nos respetivos Planos de Segurança Internos, tendo sido posteriormente submetidas aprovação pela 
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

 º  A prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de proteção contra incêndios decorreu durante os 
meses de novembro e dezembro;

 º Foram realizadas medições de ruído ocupacional para todos os Colaboradores admitidos pós-2010;

Fazendo uma breve descrição dos trabalhos desenvolvidos no biénio no âmbito do SGI:

Auditorias

Legislação

Foram efetuadas visitas às seguintes instalações: ETAR Parque de Campismo – Santa Combinha, 
Sobrepressora da ETA Vila Chã, descarregadores de tempestade de Vila Real, SAR Medrões, EE do SAR 
da 2ª Fase DN, Reservatórios de CO2, com vista à transição interna da engenharia para a operação.

Foram efetuadas visitas a algumas das novas instalações da AdTMAD, para efeitos de receção 
provisória, cujos projetos de execução foram alvo de análise anterior e proposta de sugestões enviadas 
à Coordenação de Obra pelos serviços de SHST nomeadamente SAR Cachão e SAR Parque de 
Campismo/Santa Combinha.

Análise das avaliações de risco da AGS, para o SAA Vinhais, SAR Vinhais, SAR Rebordelo e SAA Lomba-Edroso.

Análise do(s):
•	 Projeto do reforço/ampliação do SAA Vila Chã; 
•	  PSS do projeto de reforço/ampliação da ETA de França e respetivo Plano de Prevenção e Gestão 

de Resíduos de Construção e Demolição;
•	 Projetos de execução para os SAR dos municípios de Vila Nova de Paiva e Castro Daire;
•	 Plano de segurança contra incêndios do SAA Vinhais.

Visita à ETAR de Chaves, com o objetivo de fazer cumprir com as regras e normas genéricas, assim 
como com a legislação em vigor e os requisitos obrigatórios ao nível da construção e layout a que 
todas as estações de tratamento de águas residuais estão sujeitas, de modo a salvaguardar as questões 
relacionadas com ambiente assim como salvaguardar os interesses dos Colaboradores que nela laborem.

Auto 
Transição 
Interna
Visitas -  
Engenharia
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De modo a testar a operacionalidade dos meios internos, a capacidade de resposta dos Colaboradores 
da AdTMAD e a eficácia/adequabilidade das medidas definidas no PRO 014 – Preparação e Resposta 
a Emergências, foram simulados, com aviso prévio, os Simulacros definidos no plano para 2011-2012.

No que se refere à gestão de resíduos, já foram introduzidas no portal SIRAPA as quantidades de 
resíduos produzidos nas instalações da AdTMAD.

Foi promovida na AdTMAD a consulta aos Colaboradores em matéria de Segurança, Higiene e Saúde 
no Trabalho (SHST) relativa ao:
•	  Ano 2011, sob a forma de um inquérito disponibilizado no portal interno GOTA, de modo a 

proporcionar uma resposta rápida, anónima e confidencial por parte dos Colaboradores. A 
auscultação dos Colaboradores decorreu durante o mês de junho;

•	  Ano 2012, sob a forma de dois inquéritos. O 1º inquérito foi realizado em março, tendo sido 
disponibilizado no portal interno GOTA, de modo a proporcionar uma resposta rápida, anónima e 
confidencial por parte dos Colaboradores. O 2º inquérito foi realizado em papel e entregue pelas 
chefias a cada um dos Colaboradores durante o mês de novembro.

Os resultados da análise estatística efetuada pelos serviços de SHST foram apresentados à Administração 
através de um relatório, sendo que as ações resultantes já foram implementadas: 
•	  Alteração do procedimento de investigação dos acidentes de trabalho, passando a realizar-se em 

cooperação com os recursos humanos e através de visita in situ;
•	  Abertura de concurso público e respetiva adjudicação de serviços de saúde no trabalho para o 

ano de 2013.

No que respeita ao Ambiente e à Segurança, foram aprovados, implementados e monitorizados os 
seguintes documentos:
•	  Plano de Atividades Sectorial – SRE, no qual foram definidos os objetivos e metas de Qualidade, 

Ambiente e Segurança para o ano 2011 e 2012, incluindo as ações necessárias para os atingir e a 
respetiva forma de monitorização e acompanhamento dos indicadores associados;

•	  Plano de Monitorização e Controlo, que prevê a realização de um conjunto de ações programadas, 
de modo a controlar os riscos aceitáveis e os aspetos ambientais não significativos.

No que se refere ao cumprimento da sua obrigação de prestar anualmente as informações sobre a 
atividade social da empresa, submeteu o Relatório Único, relativo ao ano de 2010 e 2011:
•	  Compilação de todas as sugestões de melhoria e não conformidades detetadas pelo fornecedor de 

cloro, CUF, e divulgação das mesmas a todos os Colaboradores envolvidos no processo;
•	  Visita à EE Folgosa, com o objetivo avaliar o risco das tarefas desenvolvidos pelos operadores na via 

pública, de modo a salvaguardar os interesses dos Colaboradores que nela laborem.

Ambiente 
e Higiene  
e Segurança 
no Trabalho





Principais impactes, 
riscos e oportunidades da 

atividade da AdTMAD
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Principais Impactes, Riscos e Oportunidades 
da Atividade da AdTMAD
1. Principais impactes

A caracterização geral do setor, em termos de pontos fracos e fortes relacionados com a atividade da AdTMAD pode ser 
representada da seguinte forma:
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Pontos Fortes

•	 Água é um bem de primeira necessidade e insubstituível
•	 Riscos limitados

Oportunidades

•	 Quadro Comunitário de Apoio
•	 Possibilidade de desenvolvimento
•	  Margem de progressão significativa nos níveis de 

eficiência

Pontos Fracos

•	 Exigência de avultados investimentos
•	 Rentabilidade reduzida
•	 Recebimentos dos utilizadores
•	 Estabilização do quadro estratégico
•	 Objeto social limitado

Ameaças

•	 A água é um bem escasso
•	  Campanhas de racionalização do uso de água e de 

combate às perdas com influência nas vendas
•	  Acentuada subsidiação e mudança para a aplicação 

do princípio utilizador pagador
•	 Aumento acentuado de custos
•	 Impacto social

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.

Impactes Positivos Impactes Negativos

•	  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;

•	  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.

•	 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.
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2. Riscos e oportunidades

A AdTMAD encontra-se exposta a um conjunto de riscos, que resultam da sua atividade. A continuidade das operações depende, 
de forma crítica, da eliminação ou controlo de riscos que podem significativamente afetar o conjunto dos seus ativos (pessoas, 
equipamentos, qualidade de serviço, informação, instalações), e deste modo pôr em risco, os seus objetivos estratégicos. A AdTMAD 
e em particular o seu Conselho de Administração, dedicam grande atenção aos riscos inerentes à sua atividade.

A gestão de risco, enquanto pilar do Governo das Sociedades, foi incorporada em todos os processos de Gestão, tendo sido 
assumida como uma preocupação constante de todos os gestores e Colaboradores da AdTMAD, a qual é alcançada através da 
monitorização periódica dos principais riscos da atividade que resultam da operação diária.

Em 2012 foi dada continuidade ao projeto de gestão do risco empresarial, que teve como principais resultados uma avaliação 
integrada do risco e a sistematização do processo de gestão do risco, permitindo criar uma linguagem comum na definição e 
conceito de cada risco, a par do alinhamento dos objetivos com os riscos e respetivos controlos em vigor na Empresa.

Os riscos encontram-se organizados de acordo com uma estrutura de classes e categorias definidas de acordo com a metodologia 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), a qual apresentamos em baixo:

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

Os riscos são avaliados considerando várias dimensões, pelo que quando se avalia o impacto estão a ser consideradas para cada 
risco diversas dimensões, nomeadamente: 
•	 Financeira;
•	 Reputação;
•	 Legal ou regulamentar ; 
•	 Nível de alinhamento com os objetivos de negócio. 
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A perspetiva da probabilidade de ocorrência do risco é avaliada considerando igualmente um conjunto alargado de fatores, 
nomeadamente:
•	 Existência e eficácia de controlos;
•	 Ocorrência anterior do risco;
•	 Complexidade do risco; 
•	 Capacidade instalada para gerir o risco (pessoas, processos, sistemas).

A informação sobre este tipo de riscos encontra-se desenvolvida no Relatório e Contas 2012.

A Auditoria Interna e Controlo de Risco tem por missão a identificação dos riscos inerentes aos negócios do grupo AdP, a 
realização de auditorias internas às empresas participadas em posição maioritária, a caracterização dos elementos-chave de controlo  
necessários para minimizar ou eliminar o seu impacto e a realização de testes de conformidade para avaliar os resultados.

Reportando diretamente ao Conselho de Administração da AdP é reforçada a sua independência perante as administrações 
das empresas auditadas e está dotada de um adequado grau de autonomia na realização dos trabalhos, otimizando os recursos 
disponíveis e evitando a duplicação de estruturas. 

Os riscos relacionados com as classes governação, estratégia e planeamento, conformidade e reporte são tratados e monitorizados pela 
AdTMAD, sendo periodicamente apreciados pelo Acionista maioritário. A abordagem dos riscos da classe operacional e infraestrutura, para 
além de ser assegurada pela AdTMAD e respetivos órgãos de gestão é complementada por estruturas centralizadas de acompanhamento 
e controlo da atividade do Acionista maioritário, as quais têm como responsabilidade identificar e gerir os principais riscos.

Os principais riscos a que a Empresa se encontra exposta são os seguintes: 
•	 Sustentabilidade financeira;
•	 Cobranças; 
•	 Envolvente política, económica e financeira;
•	 Alterações de legislação, regulamentação e regulação;
•	 Relacionamento com os municípios; 
•	 Crédito e financiamento.

O Conselho de Administração instituiu ações de monitorização periódicas sobre os principais riscos identificados anteriormente, de 
forma a acompanhar a sua evolução e aferir o nível de controlo, estando as mesmas a ser realizadas conforme previsto.

Importa, ainda, referir que no decurso do exercício de 2012, na AdTMAD, foi realizada uma Avaliação da Gestão do Risco Empresarial, 
tendo no final desse ano sido concluído o processo de avaliação dos riscos, com a emissão de um Relatório de Gestão do Risco, 
onde constam as principais conclusões apuradas, resultante da análise sobre a autoavaliação de risco efetuada pela Empresa, e onde 
se encontram os seguintes conteúdos:
•	 Avaliação do nível global de risco da Empresa;
•	 Avaliação dos riscos a que a Empresa está exposta;
•	 Avaliação da adequação dos controlos implementados;
•	 Identificação dos riscos classificados acima do nível de aceitação do risco do grupo AdP;
•	 Recomendações com vista a melhoria do processo de gestão do risco na Empresa.

Sendo este o primeiro exercício em que a Empresa esteve envolvida, está de momento a rever a sua autoavaliação por forma a 
adequar a natureza dos riscos empresariais, bem como o nível do mesmo, para que possa ser agregada e sistematizada a informação 
relativa a Riscos | Controlos | Processos.

Essa informação, após validação e ajustamento, pressupõe como passo seguinte e relativamente aos controlos que se encontram 
atualmente implementados, a sua caracterização e descrição, bem como os processos em que se inserem e a definição de um 
gestor do risco, para que esta reflita a realidade atual da Empresa.
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3. Sistemas de controlo de riscos

Na sequência da recomendação do Conselho da Prevenção da Corrupção (CPC), foi aprovado em Conselho de Administração de 
outubro de 2009, tendo sido revisto em dezembro de 2011 o “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas” da 
AdTMAD e comum às empresas do grupo AdP.

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) tem como objetivo a identificação das principais 
áreas que potencialmente poderão ser sujeitas à ocorrência de atos de corrupção, bem como os principais riscos daí decorrentes, 
os controlos instituídos pela Empresa visando a sua mitigação, probabilidade de ocorrência e a definição dos responsáveis pela 
implementação e gestão do plano. 

Adicionalmente, com este plano pretende-se:
•	 Expressar o compromisso da Empresa na prevenção e combate à corrupção e infrações conexas;
•	  Reforçar a cultura da Empresa e dos respetivos Colaboradores no respeito pela conduta ética e ser um modelo de referência 

em matéria de boas práticas nos relacionamentos internos e externos;
•	  Garantir o cumprimento da recomendação do CPC de 1 de julho de 2009 relativa aos planos de gestão de riscos de corrupção 

e infrações conexas.

Tendo em conta a missão da AdTMAD, foram identificadas como passíveis de ser sujeitas a atos de corrupção e infrações conexas 
as 3 seguintes áreas:
•	 Contratação de empreitadas;
•	 Aquisição de bens e serviços;
•	 Concessão de benefícios públicos (subsídios, 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 AdP acompanhar, com isenção e independência dos órgãos sociais, a divulgação e o 

cumprimento do Código de Conduta e Ética do grupo AdP, em todas as empresas que o integram.

4. A AdTMAD e a sustentabilidade

São diversos os desafios de sustentabilidade que se colocam atualmente ao setor da água, relacionados com a utilização racional de 
recursos, com o fornecimento aos seus Clientes de água em quantidade e qualidade adequadas, com a contribuição e sensibilização 
para o uso racional da água, com a recolha e tratamento de águas residuais, com a reutilização de águas residuais, entre outros.

A sustentabilidade está patente na política empresarial da AdTMAD, que aposta numa gestão cada vez mais em:
•	  Efetuar uma gestão ecoeficiente, no sentido de minimizar os impactes ambientais decorrentes das suas atividades e racionalizar 

a utilização de recursos naturais;
•	  Adotar boas práticas ambientais e de segurança e estabelecer estratégias de prevenção, quer nas fases de conceção e construção 

das suas infraestruturas, quer na sua exploração;
•	  Promover incessantemente a qualidade dos seus processos, produtos e serviços, procurando reduzir os riscos, prevenir a poluição 

e aumentar.
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É nosso princípio assegurar que todas as nossas atividades são executadas com o mínimo de impacte ambiental, de modo a garantir 
que a comunidade local e global e todos os ecossistemas associados possam usufruir dos mesmos recursos, na mesma qualidade e 
quantidade com que a AdTMAD os utiliza. 

A Empresa encara a procura da ecoeficiência logo na fase de conceção dos seus sistemas, que garantam o menor impacto ambiental 
global.

A nível da otimização dos consumos de água, destaca-se a preocupação da AdTMAD com a redução de perdas na rede e com a 
utilização racional de água, que procura promover nos seus consumidores através de ações de formação e sensibilização.

Também no que se refere à reutilização de águas residuais têm sido desenvolvidas iniciativas, através da identificação de alternativas 
viáveis para a reutilização de águas residuais tratadas pela AdTMAD.

Quanto à utilização racional de recursos, destaca-se a preocupação da AdTMAD com a monitorização dos consumos energéticos 
associados ao transporte e tratamento de águas e implementação de medidas que visam a sua otimização.

A AdTMAD rege a sua atividade por uma conceção e operação responsável das instalações e processos procurando o uso eficiente 
e sustentável dos recursos, assim como, a prevenção da poluição e dos riscos ambientais. 

A AdTMAD enfrenta um grande desafio em matéria de sustentabilidade, que passa por encontrar e manter um equilíbrio entre as 
dimensões social e económica. Se por um lado, a região de Trás-os-Montes e Alto Douro é caracterizada por uma população muito 
dispersa num terreno acidentado que tem como consequência elevados custos para que o serviço seja prestado a todos os utentes, 
com qualidade e em quantidade, por outro, a atualização das tarifas praticadas ao custo real é condicionada pelo enquadramento 
económico da região. Importa ainda referir o impacte das alterações climáticas a nível do planeamento e dimensionamento das 
infraestruturas do setor das águas, uma vez que a utilização como base de cálculo dos registos históricos existentes pode já não ser 
adequada, face às alterações em termos de ocorrência de cheias e secas.

Esta questão do planeamento sustentável está também relacionada com a adoção de soluções integradas a nível regional, onde a 
gestão das captações de água é fundamental para assegurar a exploração sustentável dos recursos.

Dada a natureza das operações da AdTMAD, as suas atividades e resultados podem ser significativamente afetados pelas alterações 
climáticas. Assim, em anos de forte pluviosidade o volume de águas residuais a serem tratados pelas ETAR sofre um incremento 
considerável, sendo por isso essencial garantir que as diversas infraestruturas se encontram preparadas para fazer face a estes 
eventos. Por outro lado, em períodos de forte seca, as origens de água poderão ser igualmente afetadas no que concerne à 
quantidade disponível e à qualidade verificada.

A AdTMAD assegura o exercício da sua atividade num quadro de equilíbrio de desenvolvimento sustentável e coloca nos vários 
níveis da sua organização todo o seu empenho no cumprimento das obrigações e responsabilidades sociais para com os seus 
clientes, acionistas, trabalhadores, fornecedores e comunidade.
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Relacionamento com as Partes Interessadas 
A AdTMAD considera o relacionamento com as Partes Interessadas (ou Stakeholders) essencial para a sua sustentabilidade, dando 
por isso especial atenção à criação e manutenção de meios adequados de comunicação com os mesmos. O envolvimento com os 
grupos que afetam e/ou podem ser afetados pelas atividades, produtos ou serviços da organização é uma ferramenta importante 
na identificação de expectativas, preocupações e necessidades relativamente ao desempenho da AdTMAD. 

A Empresa cumpre com todas as obrigações legais e estatutárias em matéria de divulgação de informação, assim como assegura os 
deveres associados a um adequado relacionamento com o seu universo de Partes Interessadas – Stakeholders – tais como acionistas, 
colaboradores, tutela, entidades reguladoras, parceiros, clientes e instituições financeiras.

A AdTMAD procedeu a análise e identificação das principais Partes Interessadas da organização, de acordo com os critérios: 

INFLUÊNCIA
Capacidade de influenciar a AdTMAD ou poder de 
decisão dentro da organização

PROXIMIDADE
Maior interação com a AdTMAD

As várias formas que a AdTMAD utiliza para dinamização e auscultação das Partes Interessadas vão sendo descritas ao longo do 
presente relatório, 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 da Satisfação de Clientes, Tratamento de Reclamações e outras 
Comunicações de Partes Interessadas, Avaliação de Desempenho dos Colaboradores e Gestores, Consulta aos Colaboradores no 
âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, as ações de comunicação e educação ambiental. 

Pretende-se reiniciar este processo de envolvimento com as Partes Interessadas 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.
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Principais Partes  
Interessadas

Relação com  
a AdTMAD

Indicadores 
relevantes

Formas de  
Comunicação/ Consulta

A
ci

on
is

ta
s

Águas de Portugal A AdP - Águas de Portugal, 
SGPS, S.A. é o maior acionista, 
com 69,88% do capital social. 
Compete aos acionistas 
a aprovação de todos os 
mecanismos de gestão 
estratégica sendo por isso 
fundamental a este grupo de 
interesse, o conhecimento do 
desempenho de todo o sistema 
para as tomadas de decisão.

Todos os indicadores 
reportados neste Relatório 
e no Relatório e Contas são 
indicadores de interesse para 
este grupo, dado que todos 
refletem o desempenho e 
contribuem para a gestão 
estratégica da Empresa.

•	 Assembleia-Geral

•	  Conselho de Administração

•	 Relatório e Contas

•	  Relatório de Sustentabilidade

EHATB - Empreendimentos 
Hidrelétricos do Alto Tâmega e 
Barroso, S.A.

Tomaram 1,6 % do capital dos 
Municípios do Alto Tâmega.

C
ol

ab
or

ad
or
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Águas de Trás-os-Montes e Alto 
Douro

Os Colaboradores são 
considerados de fundamental 
importância por serem 
responsáveis pelo funcionamento 
da própria Empresa.

Grupo com maior envolvimento 
com a AdTMAD.

Os da GRI, 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).

•	 Portal Interno “A Gota”

•	 Caixa de Sugestões

•	  Relatório de Sustentabilidade

•	 I nquérito de Consulta aos 

Trabalhadores sobre SHST

•	  Ações de formação/

sensibilização 

C
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Municípios abrangidos
Alfândega da Fé, Alijó, Armamar, 
Boticas, Bragança, Chaves, Freixo 
de Espada à Cinta, Lamego, 
Macedo de Cavaleiros, Mesão 
Frio, Mirandela, Mogadouro, 
Moimenta da Beira, Montalegre, 
Murça, Peso da Régua, Resende, 
Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa 
Marta de Penaguião, São João da 
Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, 
Tarouca, Torre de Moncorvo, 
Valpaços, Vila Flor, Vila Nova de 
Foz Côa, Vila Pouca de Aguiar, 
Vila Real e Vinhais.

Os Clientes Municipais são 
abastecidos em alta, compram 
água à AdTMAD e fazem a sua 
distribuição.
Grupo considerado de extrema 
importância. 

Indicadores de caracterização 
da atividade e os constantes nas 
diretrizes GRI, no grupo
PR (Responsabilidade sobre 
o Produto) e, do grupo EC 
(Económico), o EC1 e o EC8. 
No grupo SO (Sociedade), do 
grupo EN (Ambiente) e do 
grupo PR (Responsabilidade pelo 
Produto).

•	  Avaliação da Satisfação de 

Clientes

•	  Análise e Resposta a 

Reclamações

•	  Relatórios trimestrais de 

qualidade da água

•	  Sítio da AdTMAD na Internet

•	 Visitas às instalações

•	  Estudos de Impacte 

Ambiental efetuados às 

instalações

•	 Quiosques multimédia

•	  Projetos de Apoio Social, 

Sustentabilidade Ambiental e 

Educação Ambiental

•	  Relatório Sustentabilidade
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Principais Partes  
Interessadas

Relação com  
a AdTMAD

Indicadores 
relevantes

Formas de  
Comunicação/ Consulta

En
tid

ad
es

 G
ov

er
na

m
en

ta
is

Delegação de Saúde de Bragança
Delegação de Saúde de Viseu
Delegação de Saúde de Vila Real

Dentro do grupo das entidades 
governamentais, a AdTMAD 
escolheu 3 delegações de saúde 
distritais devido à importância 
que estas entidades têm no 
que diz respeito a exigências 
no abastecimento de água com 
qualidade e em quantidade e 
na necessidade do tratamento 
eficaz das águas residuais.

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 GRI.

•	  Relatórios trimestrais de 

qualidade da água

•	  Sítio da AdTMAD na Internet 

M
ed

ia

Notícias de Vila Real
Lamego Hoje
Mensageiro de Bragança

A AdTMAD procura promover 
a sua visibilidade e imagem 
pública, através de um trabalho 
sistemático de assessoria de 
imprensa junto dos principais 
média da região.

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
GRI.

•	 Press-releases

•	 Dossiers de imprensa

•	 Entrevistas

•	  Respostas a pedido por parte 

da comunicação social

•	 Visitas às instalações

Pa
rc

ei
ro

s

Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro
Instituto Politécnico de Bragança

O compromisso da AdTMAD 
para a Investigação & 
Desenvolvimento é concretizado 
através de parcerias com a 
UTAD (Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro) e com 
o IPB (Instituto Politécnico de 
Bragança), com o objetivo de 
fomentar a investigação aplicada 
nas temáticas do abastecimento 
de água e na recolha de efluentes.

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 GRI.

•	  Projetos de Investigação e 

Desenvolvimento

•	  Projetos de Apoio Social, 

Sustentabilidade Ambiental e 

Educação Ambiental

Fo
rn

ec
ed

or
es

Fornecedores de reagentes
Fornecedores de construção  
de infraestruturas
Fornecedores – prestadores  
de serviços

Da qualidade dos fornecedores 

depende grandemente o 

desempenho da atividade 

da AdTMAD 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.

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.

•	  Pedidos de informação/

reclamação

•	 Avaliação de fornecedores

•	  Reclamações a fornecedores

Fi
na

nc
ia

do
re

s

Manutenção de boas relações 

institucionais e a divulgação do 

desempenho da AdTMAD é um 

grupo com uma importância 

vital para a atividade da Empresa.

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 GRI.

•	 Relatório e Contas

•	 Relatório de Sustentabilidade 
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1. Comunicação com as Partes Interessadas

Consciente da importância do diálogo com as Partes Interessadas, a AdTMAD mantém diversos mecanismos de comunicação que 
vão além das obrigações legais e estatutárias em matéria de divulgação de informação, com o objetivo de estabelecer uma relação 
de transparência e confiança com as Partes Interessadas.

2. Sítio da AdTMAD na internet

Outro importante meio de comunicação é o sítio da internet da AdTMAD que se encontra em constante dinamização e permanente 
atualização ao nível de notícias, relatórios de qualidade, concursos públicos, entre outros.

www.aguas-tmad.pt

3. Portal “A Gota”

O espaço de comunicação interna, o Portal “A Gota” tem contado com uma forte adesão por parte dos Colaboradores tanto na 
procura de informação, mas também, apenas como canal de comunicação e divulgação interna.
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4. Visibilidade e imagem pública

Numa outra vertente de comunicação, a AdTMAD procurou promover a sua visibilidade e imagem pública, através de um 
trabalho sistemático de assessoria de imprensa. A coordenação de Comunicação e Promoção Ambiental promoveu a divulgação 
de informação junto dos Órgãos de Comunicação Social, apoiando o trabalho jornalístico através de press-releases, dossiers de 
imprensa, entrevistas, bem como, a resposta imediata a qualquer pedido por parte da comunicação social. 

Adicionalmente, há ainda a salientar, o facto da coordenação de Comunicação e Imagem ser responsável pela Imagem Corporativa 
da Empresa e, como tal, ter continuado o processo de harmonização da imagem através da introdução e aplicação do manual de 
Identidade Corporativa do grupo AdP. 





Inovação, Investigação
e Desenvolvimento
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Inovação, Investigação e Desenvolvimento
Uso Sustentável da Água

Um dos protocolos estabelecidos com a UTAD resultou num trabalho de Doutoramento com o título “Pressões nas Bacias 
Hidrográficas dos Rios Sordo, Pinhão e Ribeira de Vila Chã: Causas, Consequências e Respostas”, desenvolvido por uma Colaboradora 
da AdTMAD. Este trabalho pretendeu desenvolver cenários de uso sustentável da água nas bacias em estudo, a partir do estudo 
das pressões dos setores agrícola, doméstico e industrial. Está a ser criada uma página web que permite aceder aos resultados dos 
cenários prospetivos criados no âmbito deste trabalho e que permite a consulta imediata de todo o estudo.

Tese de Mestrado com orientação do Eng.º António Batista (LNEC e 
Universidade Nova) sobre a “Análise Probabilística da Segurança ao 
Deslizamento de Barragens Gravidade de Betão”, nas quais de incluíram três 
barragens construídas pela AdTMAD, Ferradosa, Olgas e Pretarouca.

A AdTMAD levou a cabo a construção de três barragens gravidade de betão, Ferradosa, Olgas e Pretarouca e desde o início 
desenvolveu com o LNEC um relacionamento lato que culminou com o acompanhamento desta entidade das várias fases da 
barragem, desde a construção até à exploração das barragens.

No seguimento deste acompanhamento, o Eng.º António Batista, Chefe do Núcleo de Observação das barragens do LNEC e 
docente na Universidade Nova de Lisboa, solicitou a utilização das barragens da Ferradosa, Olgas e Pretarouca para Dissertação da 
obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil Estruturas com a Tese de Mestrado “Análise Probabilística da Segurança 
ao Deslizamento de Barragens Gravidade de Betão” a elaborar pelo aluno Renato Miguel Rodrigues Pereira.

Este trabalho teve como objetivo determinar a análise da fiabilidade estrutural de barragens gravidade de betão relativamente 
ao cenário de deslizamento, tendo em conta os elementos de projeto e as ações gravíticas (peso próprio dos materiais), da água 
(pressões hidrostáticas e subpressões) e sísmicas inerentes a cada uma delas, bem como a resistência das superfícies potenciais de 
deslizamento da vizinhança da base da barragem.

“Alteração de diversas aplicações de Telegestão para Subsistemas de 
Abastecimento de Água e Águas Residuais da AdTMAD”

O objetivo principal foi realizar o upgrade aos sistemas de telegestão dos SAA Aguieiras, Azibo e Peneireiro, no seguinte conjunto 
de vertentes: 
•	 Otimização do consumo energético; 
•	 Notificação da ocorrência de alarmes via SMS e e-mail.

Relativamente à otimização do consumo energético, consistiu no desenvolvimento para cada uma das aplicações de telegestão, de uma página 
específica, de modo a possibilitar a configuração dos períodos tarifários aplicados pela empresa fornecedora de energia elétrica. Para a definição 
de cada um dos períodos tarifários, foram disponibilizados três intervalos horários, parametrizáveis pelo Utilizador, de acordo com o seguinte: 
•	 A distinção entre horas de ponta, horas de cheias, horas de vazio e horas de super-vazio;
•	 A distinção entre dias úteis (segunda a sexta-feira), sábados e domingos;
•	 A distinção entre hora de inverno e hora de verão.

Assim, todas as instalações do tipo ETA, PE e RE passarão a apresentar, nas respetivas aplicações de telegestão, um conjunto de 
setpoints de nível de controlo para cada um dos períodos tarifários. A adoção de setpoints de nível distintos, por parte destas 
instalações, resultará direta ou indiretamente na ocorrência de níveis de arranque/paragem distintos para as EE e ETA a montante.
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Foi também implementada a funcionalidade adicional nas ETA, que permite o enchimento automático dos reservatórios em duas 
alturas distintas, independentemente dos setpoints definidos: 
•	 Ao início da manhã (no fim do período de vazio);
•	 Ao fim da tarde (no fim do período de cheias anterior a um período de ponta).

Com o objetivo de encher os reservatórios no período atual (menos oneroso) e retardar o próximo arranque. 

Em relação à notificação da ocorrência de alarmes via SMS e e-mail, o sistema terá por base recolher o estado atual de cada um 
dos pontos remotos e as configurações associadas aos alarmes (grau de criticidade e respetivos destinatários), em função dessa 
informação, a aplicação encarregar-se-á então de proceder à notificação da ocorrência dos alarmes via SMS e e-mail. Para cada uma 
das ETA, o envio dos SMS é assegurado por um modem GSM dedicado, que se encontra ligado à porta série dos computadores da 
aplicação de telegestão. Por seu lado, o envio dos e-mails recorre ao servidor de e-mail da AdTMAD (via protocolo SMTP). A hora 
de ativação de um alarme, da sua desativação e do seu reconhecimento, a par da configuração da notificação e do respetivo envio, 
são registados na base de dados da aplicação de telegestão, permitindo uma análise integrada de todo o processo. 

Para cada subsistema, o utilizador tem a possibilidade de indicar um total de 8 destinatários:
•	 4 Números de telemóvel
•	 4 Endereços de e-mail

Estes destinatários podem ser divididos ou agrupados pelo utilizador num total de 6 turnos de funcionamento (2 para os dias úteis, 
2 para os sábados e 2 para os domingos), cuja caracterização incluirá também o intervalo horário associado.

As aplicações apresentam, para cada instalação remota, um sinóptico dedicado com a descrição dos alarmes e a respetiva classificação.

“Compensação de fator de potência”

Durante o ano de 2012 foram aplicados 24 equipamentos de compensação de fator de potência (Baterias de Condensadores), em 
24 instalações distintas. O objetivo na aplicação destes equipamentos foi o de reduzir os custos com o consumo de energia reativa. 
Verifica-se uma redução considerável no custo da energia reativa afeto às instalações alvo de instalação.

Através da aplicação destes equipamentos, obteve-se para estas 24 instalações, uma redução média no custo com o consumo de 
energia reativa de cerca de 85%, correspondendo a uma poupança anual média de cerca de 19.000€.

Para as instalações que já possuem Baterias de Condensadores, implementou um processo mensal, de monitorização dos custos no 
consumo de energia reativa, com o objetivo de verificar anomalias nos equipamentos, ou eventualmente redimensionamento dos mesmos.

Esse processo levou à intervenção em diversos equipamentos, quer para verificação do estado de condensadores, controladores, 
fusíveis ou outros, como para reparametrização do controlador, o custo estimado de redução é de cerca de 15.960€.

Existem ainda instalações nas quais foram detetadas anomalias no funcionamento das baterias de condensadores, sendo que 
estando ainda as mesmas em período de garantia de obra aguarda-se intervenção por parte do empreiteiro por forma a resolver 
os problemas. 

Considerando que a resolução destas anomalias será implementada por parte do empreiteiro em tempo razoável, estima-se que a 
redução no custo com energia reativa nestas instalações seja da ordem dos 60%, ou seja cerca de 10.500€. 

Face aos valores estimados apresentados, em termos de redução de custos com energia reativa, o valor global estimado para 
redução de custo será de 45.400€. Considerando o ano de 2012, nomeadamente o custo total com aquisição de energia elétrica, 
obtém-se uma potencial redução de custo na ordem dos 1,3%.  
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“Análise de distorção harmónica”

Durante o ano de 2012 foram realizadas algumas análises à qualidade das redes elétricas das instalações de utilização. Essas análises 
foram feitas recorrendo a analisadores de rede, com o objetivo de avaliar a taxa de distorção harmónica nas correntes (%THDI), 
procurando dessa forma encontrar, quer as origens como possíveis soluções de eliminação de potenciais taxas de distorção 
harmónica nas correntes elevadas. Uma causa detetada para a elevada taxa de distorção harmónica, foi a inexistência de filtros 
passivos em diversas cargas não lineares de potência considerável, nomeadamente Variadores Eletrónicos de Velocidade. Estando 
em curso estudos para a aplicação dos mesmos, a realizar pelos respetivos responsáveis pela empreitada uma vez que essas 
instalações ainda se encontram dentro de garantia de obra. 

As maiores consequências da existência desses elevados valores de Taxa de Distorção Harmónica são, o disparo intempestivo de 
proteções nomeadamente corrente elevado no neutro, redução da capacidade na secção dos condutores, aumento de ruídos, 
deficiente funcionamento dos equipamentos de compensação de fator de potência. Relativamente aos equipamentos de fator 
de potência, existe ainda a questão do funcionamento do mesmo face à existência de harmónicos, uma vez que a entrada em 
funcionamento dos escalões de condensadores poderá amplificar esses harmónicos, aumentando a influência negativa dos mesmos 
sobre a instalação elétrica e seus equipamentos. 

“Utilização de Bombas como Turbinas em Sistemas de Abastecimento de Água”

O tema de eficiência energética e das fontes de energia renovável tem sido, nos últimos anos, alvo de grande debate, sendo 
encarado como uma das principais vias para o cumprimento das políticas e obrigações energéticas. No caso particular dos sistemas 
de abastecimento de água, os esforços para a sustentabilidade nos últimos anos têm sido feitos no sentido de reduzir as perdas e a 
energia consumida pelos equipamentos de bombagem.

Contudo, assiste-se também a um crescente interesse não só na redução do consumo de energia nos sistemas de abastecimento, mas 
também na sua exploração no sentido da produção em situações em que o excesso de pressão nas condutas requer dissipação, como 
acontece em sistemas com desnível topográfico relevante através da instalação e regulação de válvulas que induzem uma perda de carga.

Assim, surgiu a possibilidade, em colaboração com o Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, para a elaboração da Dissertação “Utilização de Bombas como Turbinas em Sistemas de Abastecimento 
de Água” onde é desenvolvida uma metodologia  para a analise da viabilidade técnica e económica da substituição de válvulas 
redutoras de pressão por bombas a funcionar como turbinas em sistemas em “alta”, que recorre à utilização de dois modelos 
computacionais, um para a simulação do sistema de abastecimento e outro para otimização da potência instalada da bomba 
funcionando como turbina.

A metodologia desenvolvida foi aplicada no Sistema de Abastecimento do Alto Rabagão e os resultados obtidos através do modelo 
de otimização são esclarecedores e indicativos de que a substituição das atuais válvulas redutoras de pressão por bombas de 
funcionamento como turbinas através da instalação de um microaproveitamento poderá ser um contributo para o aumento da 
sustentabilidade do sistema.

Programa Past21 – Iniciativa Nacional de Avaliação de Desempenho de ETA e 
ETAR Urbana

A Iniciativa Nacional de Avaliação de Desempenho de ETA e ETAR Urbanas é um projeto I&DT proposto pelo Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, I.P (LNEC) e coordenado pelo Núcleo de Engenharia Sanitária (NES) do Departamento de Hidráulica e 
Ambiente. Esta iniciativa visa testar, a nível nacional as sistemas de avaliação de desempenho (PAS) de estações de tratamento de água 
(ETA) e de águas residuais urbanas (ETAR). Estes sistemas são orientados por objetivos, normalizados e quantitativos, direcionados 
para os aspetos operacionais e destinados a apoiar as tomadas de decisão no âmbito da operação e da reabilitação das instalações. 
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Os sistemas de avaliação de desempenho de ETA (PAS_WTP) e ETAR (PAS_WWTP) têm uma estrutura análoga. Ambos 
compreendem uma componente de avaliação de desempenho global (OvPA) e uma componente de avaliação de desempenho 
operacional (OpPA).

A componente operacional inclui três subcomponentes: qualidade da água/água residual tratada (OpPA_Water_Q), eficiência de 
tratamento (OpPA_Treat_Ef) e funcionamento dos órgãos (OpPA_UOP).

A iniciativa tem uma dimensão nacional envolve várias entidades gestoras a o Instituto Regulador de Águas e Resíduos e conta com 
o apoio da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária a Ambiental e da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos.

Com esta iniciativa pretende-se promover a avaliação de desempenho e o benchmarking de ETA e ETAR urbanas de uma forma 
sistemática com base em dados coerentes a fiáveis,  contribuir para a melhoria e beneficiação dos PAS, aumentar a eficiência e eficácia 
dos serviços prestados e visibilidade institucional, aceder a formação especializada na implementação, utilização e manutenção dos 
PAS e obter uma ferramenta de cálculo automática dos PAS.

São objetivos do projeto estabelecer valores de referência para as medidas de avaliação de desempenho, identificar subconjuntos 
de indicadores de desempenho com objetivos específicos (benchmarking, gestão estratégica, gestão operacional, e.g. minimização 
de consumo de energia e/ou reagentes) e reforçar a robustez a aplicabilidade do atual sistema de avaliação de desempenho e da 
respetiva ferramenta de cálculo automático a ETA/ETAR de diferentes tipologias.

O Projeto tem por base um programa de trabalhos de dois anos, pretende-se que seja criada uma grande dinâmica de trabalho 
entre participantes, nomeadamente através da criação a manutenção de um fórum de discussão eletrónico e com a realização de 
reuniões periódicas individuais a coletivas. A iniciativa incluirá ainda a realização de duas ações de formação e de um workshop de 
avaliação intercalar com a participação de um painel de especialistas nacionais.

A primeira ação de formação (AF1) realizou-se no início do projeto e teve como objetivos:
•	 Formação geral em avaliação de desempenho;
•	 Formação nos sistemas de avaliação de desempenho desenvolvidos (PAS_WTP e PAS_WWTP);
•	 Formação nos módulos de input de dados da ferramenta de cálculo automático PAStool;
•	 Discussão dos objetivos globais e operacionais das EG para as ETA/ETAR e respetivas áreas de avaliação a estudar.

A segunda ação de formação (AF2) realizar-se-á no final do estudo e tem como objetivo:
•	 Formação na utilização da ferramenta de cálculo automático PAStool;
•	  Com o projeto foram concebidas e desenvolvidas as ferramentas de cálculo automático do Sistema de Avaliação de ETA, 

“PAStool_WTP”, e de ETAR, “PAStool_WWTP”. Esta aplicação, aplicada na sua totalidade, envolve o tratamento de um elevado 
volume de dados, para o cálculo das variáveis e das medidas de desempenho e respetiva visualização dos resultados, que pelo 
que a aplicação manual deste sistema corresponderia a uma tarefa morosa e complexa.  

Tese de Mestrado sobre a Aplicação de Redes Neuronais no Planeamento  
de Emergência em Barragens de Aterro – Barragem de Valtorno-Mourão como 
caso de estudo

No âmbito do trabalho de monitorização do sistema de observação e segurança da barragem de Valtorno-Mourão, que a AdTMAD 
desenvolve desde o início do primeiro enchimento da albufeira e no qual conta com a colaboração técnica do Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC), foi solicitada a utilização dos resultados da observação desta barragem na elaboração de uma tese 
mestrado com o título Aplicação de Redes Neuronais no Planeamento de Emergência em Barragens de Aterro, sob a orientação 
deste técnico especialista do LNEC. Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento e a aplicação de um modelo 
de redes neuronais à previsão do nível de alerta para uma barragem, no seu controlo de segurança e planeamento de emergência. 
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O desenvolvimento de redes neuronais que relacionam o valor registado em algumas das grandezas monitorizadas pelo sistema 
de observação com o nível de alerta associado a uma situação anómala na barragem pode contribuir para a identificação rápida e 
automática de situações de emergência e permitir agir atempadamente na sua resolução.

Desta forma, o trabalho baseou-se no desenvolvimento de uma rede neuronal para definir o nível de alerta na barragem de 
Valtorno-Mourão em função em função da pressão registada em piezómetros e do caudal percolado através da fundação. Esse 
modelo permitiu identificar a situação anormal que se verificou na barragem e que foi detetada durante o primeiro enchimento da 
mesma tendo levado à interrupção do mesmo.

Nesta tese, conclui-se que o desenvolvimento de redes neuronais aplicadas aos sistemas de observação, com a identificação 
prévia das situações que podem definir uma emergência, pode permitir classificar, de certa forma em tempo real, o nível de alerta 
associado a uma situação anómala, o que torna estes modelos em peças a considerar aquando da execução dos planeamentos de 
emergência, bem como um instrumento de apoio ao controlo de segurança de barragens.

Desenvolvimento e implementação dos sistemas de telegestão dos SAA de 
Sambade, Palameiro, Salgueiral, Vale ferreiros, Olgas/Arroio e Ferradosa:

O objetivo deste projeto foi o Desenvolvimento de diversos Sistemas de Telegestão, com exploração e gestão centralizado na ETA 
de Sambade, Representação Douro Superior e ETA da Ferradosa, respetivamente. Os Sistemas de Telegestão encontram-se assentes 
numa estação de trabalho do tipo PC e correndo uma aplicação SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), em comunicação 
com 31 pontos remotos, dos quais 3 são ETA, 9 são Reservatórios, e 19 pontos de entrega. Estes Sistemas possibilitam o registo 
de todas as medições e ocorrências, e interativamente com o operador, possibilita uma visualização total do estado das instalações 
como seja a indicação do estado de funcionamento de equipamentos e a leitura de instrumentos (caudal, nível, pressão, cloro e 
turvação) conforme aplicável. 

A aplicação SCADA permite uma pesquisa de informação histórica relativa aos dispositivos dispersos pelas instalações, bem como 
a invocação de ordens de comando para esses dispositivos em tempo real de qualquer PC com ligação à rede AdTMAD a partir 
de um Web browser e dependendo no nível de autenticação.

Análise da Qualidade e Conformidade dos Resultados da Qualidade da Água 
para Consumo Humano e das Águas Residuais e os Procedimentos Laboratoriais 
da AdTMAD

Trabalho realizado pelo CFE/FCTUC em 2011-2012 para “Análise da Qualidade e Conformidade dos Resultados da Qualidade 
da Água para Consumo Humano e os Procedimentos Laboratoriais da AdTMAD” e “Análise da Qualidade e Conformidade dos 
Resultados da Qualidade das Águas Residuais e os Procedimentos Laboratoriais da AdTMAD”.

O trabalho consistiu na análise global dos resultados da qualidade da água monitorizada internamente e a sua comparação com os 
resultados reportados pelo laboratório externo, incluindo uma análise mais geral da influência dos métodos analíticos utilizados nos 
resultados, análise dos procedimentos e técnicas utilizados nos laboratórios internos da AdTMAD e tecer algumas recomendações 
face à conformidade dos processos laboratoriais, focando potenciais pontos de melhoria na monitorização e na abordagem 
metodológica seguida para a análise da qualidade da água para consumo humano e águas residuais.

As recomendações sugeridas pretendem contribuir para uma melhor gestão dos processos envolvidos no tratamento das águas, 
para uma utilização mais eficiente dos recursos e para um maior nível de cumprimento dos limites legais e operacionais seguidos 
pela AdTMAD.
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Desempenho Económico
A avaliação do desempenho económico tem como objetivo avaliar os fluxos monetários entre as partes interessadas assim como 
os impactes económicos da AdTMAD nas comunidades envolventes. Encontram-se disponíveis nos Relatórios e Contas da Empresa 
demonstrações financeiras mais detalhadas referentes aos anos de 2011 e 2012. Aquele relatório foi elaborado de acordo com os 
princípios contabilísticos normalmente aceites em Portugal e obedecendo aos preceitos legais e estatuários. As contas da Empresa são 
revistas e auditadas pelo Revisor Oficial de Contas e por Auditores externos, cujos relatórios e pareceres constam do Relatório e Contas.

No Relatório e Contas da Empresa encontra-se disponível uma descrição detalhada do ponto de situação da implementação do 
projeto da AdTMAD, no que se refere aos vários projetos previstos no âmbito dos subsistemas de abastecimento de água e de 
águas residuais.

Desde 2001 que a Empresa desenvolveu um intenso programa de investimentos, que compreendem a conceção, construção e 
beneficiação do sistema multimunicipal e das infraestruturas que o integram. Em simultâneo, a Empresa consolidou o arranque da 
atividade, quer no fornecimento de água, quer na recolha e tratamento de efluentes aos municípios. 

Na área do cofinanciamento comunitário, destacam-se:
•	  Foi encerrada a 5ª fase de candidatura do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento (2005/PT/16/C/

PE/004), cuja despesa máxima aprovada foi de  53.932.703€, à qual está associada uma comparticipação do Fundo de Coesão de 
43.685.490€, ou seja 81%. O relatório final foi apresentado e encontra-se em análise pelo POVT, aguardando-se o recebimento 
do respetivo saldo final.

•	  As candidaturas da 6ª e 7ª fase encontram-se em execução, tendo sido submetida uma reprogramação temporal e financeira 
para ambas, aguardando-se a sua aprovação.

•	  Foi apresentada uma reprogramação para a 8ª fase de candidatura que previu a alteração de algumas infraestruturas, 
nomeadamente a ampliação/remodelação de uma ETA, a construção de 31 km de condutas adutoras, 1 reservatório e a 
construção de uma barragem que vão garantir o abastecimento de água a cerca de 64.260 habitantes (população residente e 
flutuante) em toda a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Previu também a revisão do cronograma financeiro passando o 
custo total do projeto para 16.347.265€. 

•	  Foram retiradas as candidaturas para a expansão dos sistemas abastecimento de água a Castro Daire e Vila Nova de Paiva e  
expansão dos sistemas águas residuais a Castro Daire e Vila Nova de Paiva, submetidas ao POVT, dado não estarem reunidas as 
condições ao nível municipal para a sua adesão ao sistema.

No que respeita aos investimentos:

Unidade: Milhões de euros

Investimentos
(mil €) Ano 

Empreitadas
2012

Empreitadas 
2011

Trabalhos 
Complementares

2012

Trabalhos 
Complementares

2011

Total
2011

Total
2012

SAA 1.062 919 547 450 1.369 1.609

SAR 2.019  5.680 214 853 6.533 2.233

Total 3.081  6.599 761 1.303 3.842 3.842
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1. Riqueza gerada

1.1. Valor económico direto gerado e distribuído (EC1)
O exercício do biénio 2011-2012 continuou a evidenciar uma nova etapa do projeto – a exploração. Os custos financeiros continuam 
a ser um fator determinante nos resultados atingidos. A AdTMAD terminou o ano de 2012 com um resultado de 581.915€.

Unidade: euros

Indicador AdTMAD 2011 AdTMAD 2012

Valor económico direto gerado 29.427.770 32.757.346

Receitas 29.427.770 32.757.346

Valor económico distribuído 28.652.174 32.175.431

Custos operacionais 13.916.653 15.395.011

Salários e benefícios de trabalhadores 4.380.855 4.093.488

Pagamentos a fornecedores de capital 10.123.739 12.373.287

Pagamentos ao Estado 230.928 343.645

Valor económico acumulado 775.596 518.915

Receitas = Vendas líquidas + Outros proveitos operacionais + Proveitos financeiros + Venda de ativos
Custos operacionais = CMVMC + FSE´s + Amortizações – Subsídios ao investimento + Outros
Salários e benefícios com os trabalhadores = Custos com o pessoal
Pagamento a fornecedores de capital = Juros de empréstimos financeiros
Pagamentos ao Estado = Imposto s/ Rendimento + Impostos
Investimentos na comunidade = Donativos + Eventos educativos e de sensibilização ambiental.

49%

1%

35%

15%

Valor económico distribuído
(euros)

 Pagamentos ao Estado
 Salários e benefícios de trabalhadores
 Pagamento a fornecedores de capital
 Custos operacionais

Os resultados financeiros continuam a ter um peso significativo, em resultado dos elevados níveis de endividamento necessários ao 
suporte do esforço de investimento que tem vindo a ser desenvolvido pela Empresa.

A AdTMAD encontra-se ainda a completar o ciclo da conceção e construção do sistema multimunicipal e em fase de consolidação 
da atividade de operação e manutenção, não devendo portanto os resultados apresentados ser avaliados apenas no horizonte deste 
exercício económico mas sim no contexto do período da concessão.

Por outro lado, os condicionalismos do projeto, nomeadamente, os elevados níveis de investimento, a extensão da área de exploração 
e os níveis de atividade permitidos pela dimensão da população, justificam a revisão das condições contratuais da concessão de 
forma a assegurar a sustentabilidade económico-financeira do serviço público do abastecimento de água e de águas residuais nas 
melhores condições de qualidade e preço.
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De acordo com o quadro de desenvolvimento do projeto, as atividades para 2011-2012 são fortemente marcadas pela consolidação 
dos diversos sistemas já executados, pelo amadurecimento do modelo organizacional e pelo reforço da exploração e manutenção 
das infraestruturas em detrimento da sua construção que já foi concluída.

2. Evolução dos principais indicadores

Evolução do volume de negócios
(euros)

Evolução do valor da tarifa de abastecimento Evolução do valor da tarifa de saneamento

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0

0,40 0,400,45 0,450,50 0,500,55 0,550,60 0,600,65 0,650,70 0,750,70

5.000.000

1.795.718

0,49 0,49

4.189.883

0,53 0,53

7.029.046

0,53 0,53

10.007.078

0,54 0,54

14.463.163

0,57 0,57

17.955.640

0,60 0,63

24.173.627

0,63 0,69

0,66 0,72

0,67 0,74

28.801.357

29.303.044

10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000
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Evolução dos caudais
(m3)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0 5.000.000

4.543.815

6.195.806

9.694.937

15.299.209

19.146.166

18.483.490

18.874.207

3.361.627

7.057.719

8.907.074

10.711.921

10.452.858

13.815.549

16.555.502

15.765.469

10.000.000 15.000.000 20.000.000

20.614.914

 Caudais de abastecimento de água  Caudais de águas residuais

3. Implicações financeiras decorrentes das alterações climáticas (EC2)

Dada a natureza das operações da Empresa, o seu resultado pode ser afetado pelas condições climáticas. Em anos de forte 
pluviosidade, o volume de águas residuais a serem tratadas nas ETAR sofre um incremento considerável. 

Por outro lado, em períodos de forte seca, as origens de água poderão ser igualmente afetadas no que concerne à quantidade 
disponível e à qualidade verificada.

4. Cobertura das obrigações decorrentes de planos de benefícios (EC3)

Apesar de a AdTMAD não proceder a cobertura das obrigações decorrentes do plano de pensão de benefício definido (EC3), 
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, sendo que a partir de outubro de 2008, os Colaboradores a contrato a termo, apenas têm direito o 
próprio. Os diretores, administradores e uma Colaboradora, que transitou de outra empresa do grupo, beneficiam, também, do 
posicionamento em apólice de seguro de vida.

No quadro seguinte resumem-se as contribuições da AdTMAD para a atribuição de seguros de saúde e de vida, Segurança Social 
e para a Caixa Geral de Aposentações durante o biénio de 2011-2012.
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Unidade: euros

Plano de benefícios da AdTMAD 2011 2012

Seguros de saúde e de vida 137.234 165.879

Contribuições para a Segurança Social 674.049 685.618

Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações 7.519 11.004

Total de obrigações 818.802 862.502

Unidade: euros

Benefícios financeiros recebidos pelo governo 2011 2012

Total de subsídios recebidos (Fundo de Coesão)  37.119.947  11.737.719

5. Benefícios financeiros significativos, recebidos pelo governo (EC4)

Empréstimos

Relativamente aos empréstimos bancários correntes que atingem cerca de 70 milhões de euros, 7,4 milhões de euros estão 
cobertos por reembolsos do Fundo de Coesão a receber. 

O principal financiador do projeto AdTMAD é o Fundo de Coesão, tendo recebido em 2012 11.737.719 €.

Os restantes empréstimos bancários correntes destinam-se ao apoio à tesouraria, sendo que a Empresa dispõe nas linhas de 
empréstimos bancários de curto prazo de um plafond negociado e não utilizado de aproximadamente 10 milhões de euros.

A Empresa procedeu também no ano de 2012 à reclassificação do empréstimo da AdP SGPS de curto prazo para médio e longo 
prazo, no valor de 40 milhões de euros.

O valor referente às linhas de crédito contratadas e não utilizadas no ano de 2012 diz respeito na sua maioria a linhas de apoio à 
tesouraria. Estas linhas dispõem de um montante aproximadamente de 9,6 milhões de euros. 
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6. Presença no mercado

6.1 Relação entre o salário mais baixo e o salário mínimo nacional, por género (EC5)
Relativamente à proporção entre a remuneração mais baixa praticada pela Empresa a 31 de dezembro de 2012, quando comparada 
com o valor do salário mínimo nacional, podemos verificar que no caso das mulheres está 21% acima dos salario mínimo nacional 
e nos homens está 5% acima do salário mínimo nacional.

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
2011 2012

Salário mais baixo da AdTMAD (H) / Salário mínimo nacional e 
Salário mais baixo da AdTMAD (M) / Salário mínimo nacional 

1,21
1,09

1,21
1,09

6.2 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais (EC6)  
e procedimentos destinados a favorecer a contratação local (EC7)
Na AdTMAD não se encontram sistematizadas políticas, práticas ou procedimentos conducentes à contratação preferencial de 
fornecedores locais. Não obstante, por motivos inerentes à natureza da atividade, operacionalização dos serviços e condições de 
fornecimento, verifica-se que há uma seleção natural dos fornecedores locais. É ainda de referir que há materiais, cujo processo 
de aquisição é gerido centralmente pela holding AdP, nomeadamente no que diz respeito a reagentes, economato, material de 
laboratório, consumíveis informáticos e viaturas.

Há 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.

Os procedimentos de contratação são abertos, transparentes e de acordo com toda a legislação em vigor. Lista de Fornecedores 
que representem mais de 2,5% dos fornecimentos e serviços externos.

Ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos, apresenta-se de seguida a lista dos fornecedores que representam mais de 245 
mil euros (sem IVA) durante o ano de 2012, ou mais de 2,5% do universo dos FSE’s da Empresa.

Nome Unid. Vendas % Relativa aos FSE

EDP Comercial Eur 2.480.936 28,32%

EDP – Serviço Universal Eur 477.369 5,45%

Leaseplan Eur 366.158 4,18%

Petrogal S.A. Eur 310.352 3,54%

AGS Eur 280.344 3,20%

CESPA Portugal Eur 253.742 2,90%

ENDESA Eur 248.774 2,84%

 Salário mais baixo da AdTMAD (M) / Salário mínimo nacional
 Salário mais baixo da AdTMAD (H) / Salário mínimo nacional
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No quadro seguinte lista-se os fornecedores de imobilizado que, no ano em análise, representaram mais de 350 mil euros (sem 
IVA), bem como a respetiva percentagem comparativamente ao volume total de investimento da Empresa no ano de 2012.

Nome Unid. Vendas % Relativa ao investimento

Factor Ambiente Eur 1.146.789 27,85%

Socopul Eur 644.988 15,66%

Francisco Pereira Marinho Eur 441.111 10,71%

Manuel Joaquim Caldeira Eur 407.923 9,91%

Chupas e Morrão Eur 358.151 8,70%

7. Impactes económicos indiretos

7.1 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas e serviços fornecidos, 
essencialmente para benefício público (EC8)

7.2 Identificação e descrição de impacto económicos indiretos significativos, incluindo a 
extensão dos impactos (EC9)
Considerando que a atividade da AdTMAD é, por si só, o fornecimento de um bem público essencial, pode atribuir-se indiretamente 
à AdTMAD responsabilidade sobre o benefício público associado à construção de infraestruturas no âmbito do projeto da AdTMAD.

Durante o biénio 2011-2012, a Direção de Infraestruturas, com os serviços e meios que lhe estão afetos, tentou cumprir todos 
os objetivos definidos no plano de atividades da Empresa e executar todas as ações de que foi incumbida de modo a cumprir o 
contrato de concessão e levar a cabo a missão da Empresa.

Assim foram executadas as seguintes infraestruturas:
•	  Em 2011, concluíram-se 6 empreitadas representando um investimento de 24.198.000,00€, correspondendo à conclusão da 

ETAR de Chaves, a ETAR do Cachão e emissários, a ETAR de Santa Combinha e o reservatório da Vilariça, a ETAR de Dornas/
Pretarouca, o reforço do Ramo Nascente SAA do Azibo, a ligação do SAA Sambade à Camba, remodelação da ETAR de Vila 
Real, da requalificação do reservatório do Pirocão, do reforço do abastecimento de água a Vila Flor e descarregador da Barragem 
do Arroio, da conduta de Vinhós executando-se ainda pequenas obras destinadas a otimizar a operacionalidade de alguns 
subsistemas em funcionamento e cumprir o normativo e legislação, principalmente em infraestruturas que foram integradas e 
que necessitaram de uma forte intervenção.

•	  Em 2012 realizou-se a ligação do ponto de entrega de ROM a Chavães, sistemas intercetores de alguns SAR do DN/AT, bem 
como com a conclusão dos intercetor e das PITAR (Pequenas instalações de Águas Residuais) do Douro Sul, Douro Superior 
e Terra Quente, para os aglomerados que fazem parte do contrato de concessão e têm uma população equivalente inferior a 
2.000 habitantes e a execução das infraestruturas necessárias à instalação do sistema doseamento de dióxido de carbono em 
diversas ETA do Douro Norte, Terra Fria, Terra Quente e Douro Superior.

•	  No ano de 2012, concluíram-se 11 empreitadas representando um investimento de 8.996.000,00€, correspondendo à conclusão 
da ETAR de Santa Combinha e o Reservatório da Vilariça, do SAR dos pequenos Aglomerados – ETAR e Intercetores do Douro 
Superior e terra quente, da reutilização do efluente tratado das ETAR de Vidago, Montalegre e Mirandela, dos descarregadores 
dos SAR de Vilar e de Vila Real, da ampliação/reforço do SAA de Vila Chã, das adutoras e reservatórios do ponto de entrega de 
ROM-Chavães – SAA do Vilar, das instalações do sistema de doseamento de dióxido de carbono nas ETA da AdTMAD e ainda 
da execução do troço de emissário de Avões, executando-se ainda pequenas obras destinadas a otimizar a operacionalidade 
de alguns subsistemas em funcionamento e cumprir o normativo e legislação, principalmente em infraestruturas que foram 
integradas e que necessitaram de uma intervenção.
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Foram ainda concluídos durante o ano 2011 outros estudos e projetos relativos à beneficiação da ETA do Alto Sabor, projeto de 
ampliação / reforço do SAA de Vila Chã, reformulação do projeto da EE do Pinhão – SAR do Pinhão, beneficiação do tratamento de 
lamas da ETAR de Macedo e da ETAR de Mirandela e do tanque de receção de lamas da ETAR de Torre de Moncorvo, e projetos de 
execução dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais (SAR) dos Municípios de Castro Daire e de Vila Nova de Paiva.

Considerando o número elevado de sistemas de abastecimento de água em regime de exploração e o número elevado de 
variáveis de decisão inerentes à otimização e gestão dos custos energéticos, iniciou-se no ano 2011, a modelação hidráulica dos 
subsistemas de abastecimento de água tendo-se executado os de Vila Chã, Azibo, Balsemão, Pinhão e Sordo, com vista à otimização 
e monitorização do funcionamento hidráulico e energético dos sistemas. De facto esta é uma área que iniciamos este ano e à 
qual temos vindo a dar crescente atenção devido à constante necessidade de otimizar os sistemas em serviço, minimizando custos 
energéticos e de exploração. Esta tem sido ainda uma excelente ferramenta de apoio à decisão na área dos investimentos sempre 
que está em causa a beneficiação de infraestruturas existentes.

Tendo em vista o cumprimento do contrato de concessão, a necessidade de garantir o tratamento ou racionalizar a exploração 
das instalações, ao longo do ano foram adjudicadas 7 novas empreitadas correspondendo essencialmente ao início das obras de 
Execução das infraestruturas necessárias à instalação do sistema de doseamento de dióxido de carbono nas ETA da AdTMAD, 
execução do emissário de Avões - Troço E.1.1.2 entre as CX CLG e CX 157 do subsistema de Avões (DS20), execução trabalhos 
de reparação obra dos emissários e SE SAR - Lote A – Bragança e Vinhais, representando um investimento de 220.000,00€.

N.º Preço contratual (€)

Obras concluídas em 2012 - SAA 6 1.313.226 €

Obras concluídas em 2012 - SAR 5 97.338 €

Lançamento de concursos de empreitada em 2012 - SAA 2 74.628,81 €*

Lançamento de concursos de empreitada em 2012 - SAR 4 93.479 €

N.º Preço contratual (€)

Obras concluídas em 2011 - SAA 8 1.683.535 €

Obras concluídas em 2011 - SAR 9 7.234.460 €

Lançamento de concursos de empreitada em 2011 - SAA 6 214.450 €

Lançamento de concursos de empreitada em 2011 - SAR 7 199.060 €

* A empreitada de execução da reserva de água de Montesinho e circuito de ligação ao sistema existente, apesar de lançada em dezembro 2012, ainda não foi 
adjudicada.
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Desempenho Ambiental
A AdTMAD rege a sua atividade por uma conceção e operação responsável das instalações e processos procurando o uso eficiente 
e sustentável dos recursos, assim como a prevenção da poluição e dos riscos ambientais. Para tal, considera o respeito integral 
da legislação aplicável e dos requisitos da norma de Gestão Ambiental ISO 14001 e, regularmente, efetua uma identificação dos 
aspetos e riscos ambientais da sua atividade, que relaciona com os respetivos impactes.

A adoção de um sistema de gestão ambiental segundo a Norma ISO 14001:2004 é uma das prioridades da AdTMAD, durante o 
ano 2012, foram ainda desenvolvidos esforços no sentido de garantir a manutenção e a melhoria contínua do Sistema de Gestão 
Integrado (SGI) implementado e certificado. 

Principais aspetos e impactos ambientais da AdTMAD dadas as características de empresas do setor de captação, tratamento e 
transporte de água, recolha e tratamento de águas residuais, destacam-se os seguintes:

Aspetos Ambientais Significativos Gestão dos Aspetos Ambientais

Identificação e avaliação 
de aspetos ambientais 
significativos

•	 Derrame de produtos na albufeira
•	  Derrame de produtos químicos 

armazenados
•	  Efluentes de lavagem de cubas de 

reagentes
•	 Captação de água
•	  Derrame de produtos químicos 

durante a trasfega 
•	 Embalagens contaminadas 
•	 Emissão de gases

•	 PRO de Resposta a Emergências como atuar 
•	  Existem alguns produtos sem meios de contenção 

a derrames. Está descrito na FDI do produto e no 
PRO de Resposta a Emergências como atuar em 
caso de derrame ou fuga.

•	  Existem registo dos consumos e monitorização dos 
mesmos através de indicadores mensais. Licença de 
captação (monitorização dos volumes captado - 
Balanço Hídrico - alerta do volume captado). Plano 
de Monitorização.

•	  Existe diferenciação do resíduo e adequado 
encaminhamento por operador licenciado para 
reciclagem. Plano de Monitorização.

•	  Está previsto o investimento em reservatórios, para 
permitir o armazenamento de maiores quantidades.

•	  Aumento da capacidade de armazenagem de modo 
a reduzir o n.º de vezes que os fornecedores se 
deslocam à instalação.

É nestas áreas que a Empresa tem tomado medidas na tentativa de minimizar o seu impacte.

Os aspetos ambientais significativos devem ser tidos em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do Sistema 
de Gestão Integrado. Para tal poderá haver lugar à definição de objetivos e metas com vista à sua minimização/eliminação e ser definidas 
Modos de Gestão ou Medidas de Prevenção e Atuação em Emergência, os objetivos e metas ambientais devem ser considerados nos 
Planos de Atividades. Sendo estabelecidas prioridades de atuação de forma a garantir um processo consistente e reprodutível. 

Os aspetos ambientais influenciáveis identificados como significativos são ainda alvo do estabelecimento de formas de influência que 
contribuam para a melhoria do desempenho ambiental a montante e a jusante das atividades da Empresa.
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1. Materiais

1.1. Consumo de materiais por peso (EN1)
O consumo de materiais da AdTMAD está essencialmente relacionado com os produtos químicos utilizados no tratamento da 
água para abastecimento e no tratamento das águas residuais, permitindo assegurar a qualidade destas. Estes são fundamentais para 
obtenção dos objetivos de qualidade do produto/serviço exigidos na salvaguarda do ambiente e saúde pública.

Além dos produtos utilizados no tratamento de água, são também consumidos óleos e massas lubrificantes nas operações de 
manutenção de equipamentos e de tubagens na reparação de condutas.

Consumo de materiais 2010 2011 2012 Unidades

Total de produtos utilizados no tratamento de água/águas residuais 3.284 2.806 3.018 toneladas

Óleos lubrificantes 5.574 448 835 litros

Massas lubrificantes 1.197 65 38 quilogramas

Relativamente aos reagentes consumidos no tratamento de água, os dois reagentes mais consumidos no biénio 2011-2012 foram o 
dióxido de carbono líquido (associado a etapa de pré-oxidação) e o hidróxido de cálcio (utilizado para correção de pH), associados 
ao tratamento de água para distribuição.

Dióxido de Carbono Líquido

Azoto Gasoso

Sulfato de Alumínio

Hidróxido de Cálcio

Poliacrilamidas Catiónicas

Hipoclorito de Sódio

Derivados de Alumínio

Oxigénio Líquido

Clorito de Sódio

Hidróxido de Sódio

Cloro Líquido

Ácido Clorídico

Carvão Ativado

Poliacrilamidas Aniónicas

Carborato de Sódio

Peróxido de Hidrogénio

Permanganato de Potássio

Cloreto Férrico

Ácido Sulfúrico

Produtos utilizados no tratamento de águas
(toneladas)

O tratamento de água para distribuição, ou seja o sistema de abastecimento de água, consome uma quantidade de produtos 
significativamente mais elevada que o sistema de águas residuais, de acordo com os consumos específicos calculados para cada um 
dos sistemas da AdTMAD.

Verifica-se um ligeiro aumento do consumo específico de produtos em relação aos anos anteriores, no que respeita as águas 
residuais devido essencialmente à diminuição de volume afluente nas nossas ETAR. Em relação a água para consumo humano 
o aumento verificado é devido à otimização do equilíbrio calco-carbónico da água em alguns subsistemas de abastecimento de 
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água (Aguieiras, Peneireiro, Sambade, Vale Ferreiros, Ferradosa, Olgas-Arroio, Vila Chã e Sôrdo) e instalação etapa de coagulação/
floculação através da adição de derivados de alumínio e à diminuição do volume de água produzida, nomeadamente no sistema do 
Balsemão.

2012

2011

2010

2012

2011
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 Consumo específico de produtos utilizados no tratamento de águas residuais (g/m3)
 Consumo específico de produtos utilizados no tratamento de águas (g/m3)

1.2. Consumo de materiais reciclados (EN2)
Dadas as características da atividade desenvolvida pela AdTMAD não é possível a utilização de materiais reciclados no processo.

Relativamente à utilização de materiais que são resíduos reciclados de fontes externas à Empresa é de referir o esforço 
da AdTMAD na utilização de papel reciclado, que correspondeu, em 2012, a cerca de 90% de todo o papel utilizado nas 
atividades administrativas da organização.

Percentagem de papel reciclado utilizado
(%)
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A AdTMAD tomou algumas iniciativas no que respeita à otimização e poupança dos consumíveis  
de escritório

Guardar o papel em locais secos – quanto mais húmido o papel, pior as impressões e longevidade do mesmo. 
•	  Abra as resmas de papel apenas quando necessitar das mesmas, mantendo embrulhado o papel que não é utilizado 

frequentemente. 
•	  Todas as folhas de papel que ainda dispõem de um lado em branco devem ser guardadas numa gaveta ou caixa 

exclusivamente para papel de rascunho – para além de ainda servirem para impressão, também podem ser recortadas e 
agrafadas para criar blocos de notas de tamanhos diferentes e que são sempre úteis.

•	  Quando se estiver a fazer pesquisas na internet não imprimir tudo aquilo que pareça minimamente interessante! Em vez 
disso, anotar os sites mais úteis e quando precisar realmente de imprimir recorra às suas folhas de rascunho, reduza as 
margens e o tamanho do tipo de letra que está a utilizar. 

•	 Ao aperceber-se de um engano na impressão, cancelar de imediato. 
•	  Criar o hábito de pré-visualizar todos os documentos antes de dar a ordem de impressão – assim, pode verificar a 

formatação, evitando gastar papel. 
•	 Sempre que possível, imprima dos dois lados da folha: menos papel = menos volume = mais poupança! 
•	  Em vez de imprimir tudo para depois arquivar, criar arquivos eletrónicos no seu computador. Isto também se aplica aos 

e-mails – em vez de imprimir cada mensagem recebida, criar um ficheiro para cada assunto, arquivando-os na sua própria 
conta de correio eletrónico ou através do Outlook. As pastas digitais também permitem guardar uma enorme quantidade 
de informação e/ou imagens, reduzindo o consumo de papel e de espaço! 

•	  No que toca ao junk mail – aquele correio que não serve para nada – aproveitar o papel de carta, guardando-o como 
folhas de rascunho. Colocar o resto na reciclagem.

•	 Implementação de políticas informáticas que visam a restrição de impressões a cores. 
•	 Implementação de cotas de impressão por colaborador que limitam o número mensal de impressões. 

Estas iniciativas traduziram-se numa clara diminuição no consumo de papel e, consequentemente, do número de árvores abatidas 
por cada quilo de papel utilizado.
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1.3 Consumo de energia direta e indireta (EN3+EN4)
Em 2012, as instalações que apresentaram maior consumo de energia elétrica foram a ETAR de Vila Real, ETA do Vilar, ETA do 
Alto Rabagão, Captação do Azibo, Captação de Vila Chã, ETA do Sordo, ETAR de Chaves, ETAR de Bragança e ETAR de Lamego, 
correspondendo a 43% do consumo total de energia elétrica nas instalações AdTMAD. Considerando o consumo total de energia 
elétrica, incluindo os consumos nas ETA, ETAR, EE, captações, reservatórios e pontos de entrega, consumiram-se um total de 31.302.762 kWh 
durante o ano de 2012, em que nos SAA consumiram-se 16.317.671 kWh e nos SAR 14.985.091 kWh, representando no global um 
aumento de 3,08% relativamente a 2011. Este aumento no consumo de energia elétrica teve origem essencialmente em 3 fatores:
1. No aumento de caudal no abastecimento de água, uma vez que o consumo de energia está diretamente relacionado com os 

caudais tratados e elevados;
2. Na redução de caudais de entrada nas ETAR, uma vez que o consumo de energia é condicionado pela carga do afluente, o 

qual com a redução de caudal de entrada, obrigou a períodos de funcionamento mais prolongados dos sistemas de arejamento;
3. Entrada em funcionamento de 13 novas Estações de Tratamento de Águas Residuais designadas como PITAR no DN, DP, DS e 

AT, em que alguns desses sistemas possuem Estações Elevatórias. A entrada em funcionamento da ETAR do Cachão e as duas 
Estações Elevatórias associadas ao sistema. Entrada em funcionamento de Estações Elevatórias de sistemas já em atividade.

Relativamente a consumos específicos de energia elétrica, os Sistemas de Tratamento de Águas Residuais apresentam, no seu global, 
um valor superior ao dos sistemas de tratamento de água para abastecimento, tal situação deve-se ao menor caudal tratado na 
globalidade dos sistemas de SAR durante o ano de 2012 comparativamente a 2011, bem como à entrada em atividade de 14 novos 
sistemas sendo que durante os primeiros meses os caudais são regra geral menores. Um dos sistemas que condicionou fortemente 
o consumo especifico nos SAR, foi o sistema de tratamento de águas residuais do Cachão, o qual face ao tipo de tratamento 
obriga a consumos de energia consideráveis agravado pelo facto de que os caudais foram durante uma fase inicial de atividade, 
reduzidos. A ETAR de Vila Real, sendo das instalações da AdTMAD a maior consumidora de energia, no caso a única considerada 
como Consumidora Intensiva de Energia (CIE), teve comparativamente a 2011uma redução de caudal de entrada na ordem dos 
9,8%, levando a um maior período de retenção e maior carga, o que obriga a intervalos de arejamento menores e maior tempo de 
funcionamento que, consequentemente, levam a aumentos de consumo de energia. 

SAA SAR

Consumo específico de energia elétrica 2010 0,81 kWh/m3 0,69 kWh/m3

Consumo específico de energia elétrica 2011 0,810 kWh/m3 0,770 kWh/m3

Consumo específico de energia elétrica 2012 0,820 kWh/m3 0,920 kWh/m3

Tendo em conta o declive acidentado característico da região de Trás-os-Montes e Alto Douro faz sentido calcular a eficiência 
energética média necessária para elevar um metro de coluna de água, no sistema de abastecimento de águas e no sistema de águas 
residuais.
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SAA SAR

Consumo específico de energia elétrica nas EE 2010 0,375 kWh/m3 0,202 kWh/m3

Consumo específico de energia elétrica nas EE 2011 10.390 kWh/m3 0,174 kWh/m3

Consumo específico de energia elétrica nas EE 2012 0,388 kWh/m3 0,174 kWh/m3

O consumo direto de energia da AdTMAD corresponde ao consumo de combustíveis utilizados nas viaturas da frota da Empresa e 
no funcionamento das caldeiras e dos geradores de emergência. Este consumo representa apenas cerca de 7% do total da energia 
consumida em 2011 e 2012.

Unidade: GJ/ano

 Consumo energia 2010 Consumo energia 2011 Consumo energia 2012

Eletricidade 116.819 109.818 113.144

Gasolina 147 140 78

Gasóleo 9.038 8.887 8.488

Biogás 641 3.332 141

TOTAL 126.645 122.177 121.851

Densidade x PCI
Valor obtido utilizando a densidade média do combustível e o fator de conversão da gasolina retirado da legislação em vigor
(Despacho 17313/2008 de 26 de junho) = 0.034 GJ/l 
Valor obtido utilizando a densidade média do combustível e o fator de conversão do gasóleo retirado da legislação em vigor
(Despacho 17313/2008 de 26 de junho) = 0.036 GJ/l

2012

2011

2010

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

4.543.815 116.819

109.818

113.144

9.038

8.887

8.488

641

3.332

140

147

141

78

 Biogás  Gasóleo  Gasolina  Eletricidade

Consumo energia 2011-2012
(GJ/ano)

Os consumos de biogás da ETAR de Vila Real foram estimados a partir de valores teóricos fornecidos pela equipa de exploração da cogeração, uma vez que não 
existe caudalímetro instalado nesta ETAR.
PCI (biogás) = 21,5 MJ/m3 retirado do Manual de Indicadores de Sustentabilidade AdP.
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No gráfico seguinte apresentam-se os valores de consumo de combustíveis primários associados à produção e distribuição de 
energia elétrica consumida pela AdTMAD de 2010 a 2012.
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A determinação de consumo de energia indireta, distribuída por combustíveis primários, foi realizada com base nos dados de produção de eletricidade e consumos 
de energias primárias reportadas pela EDP Serviço Universal à ERSE.

1.4 Energia economizada e iniciativas para aumentar a eficiência energética (EN5)
Prosseguindo com a sua política de gestão sustentável, nomeadamente no que se refere à utilização racional da energia, procurando 
uma permanente aproximação a padrões de elevada eficiência energética, a AdTMAD dá continuidade ao processo de monitorização 
de consumos de energia, nas suas vertentes ativa e reativa, tornando essa monitorização cada vez mais especifica, de forma a 
poder identificar eventuais problemas, procurando criar soluções e aplicar ações de melhoria, seja na utilização mais racional dos 
equipamentos como no dimensionamento e aplicação ou reprogramação de equipamentos existentes. O processo de monitorização 
permite ainda identificar quais os períodos de funcionamento das instalações, permitindo o seu reajuste, considerando obviamente 
a atividade da instalação, assim como verificar qual o tarifário a aplicar a cada uma das instalações. 

Desta forma, em 2012, procedeu à instalação de 24 equipamentos de compensação de fator de potência em 24 instalações 
distintas, com o objetivo de reduzir os custos no consumo de energia reativa, bem como dotar as instalações elétricas de melhores 
características de operacionalidade. A implementação deste processo decorreu durante os meses de março e abril, sendo que após 
a entrada em funcionamento dos equipamentos, os resultados obtidos permitem estimar uma redução de custos com energia 
reativa nessas 24 instalações na ordem dos 85%, correspondendo uma redução anual estimada de 19.000€.



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_88

Nas instalações possuidoras de equipamentos de compensação de fator de potência, a AdTMAD implementou um processo mensal 
de avaliação do seu funcionamento, como resultado dessa avaliação foram realizadas diversas ações de manutenção e/ou reparação, 
as quais permitiram dotar os equipamentos de melhores condições de funcionamento tornando-os mais eficientes. Nestas ações de 
melhoria nos equipamentos estima-se que, anualmente, a AdTMAD possa reduzir custos da ordem dos 16.000€.

Com base nas análises mensais e nas alterações de tarifário verificadas anualmente impostas pela entidade reguladora dos serviços 
energéticos (ERSE) e pelas entidades comercializadoras, procedeu-se à análise e alteração de alguns contratos de fornecimento de energia 
elétrica, nomeadamente, as instalações alimentadas em Baixa Tensão Normal com consumos mais elevados, ajustando-os às necessidades 
reais da sua atividade. Deu-se também continuidade ao processo de análise e otimização do horário de funcionamento nas instalações, 
considerando os diferentes períodos tarifários, nomeadamente nas ETA e Estações Elevatórias, com o objetivo de encaminhar produção/
consumos de energia para períodos em que o custo da energia elétrica é menor, assim como à identificação de instalações com consumos 
de energia reativa, calculando os valores de compensação a aplicar ou a ajustar, através de equipamentos de compensação.

No seguimento do registo da ETAR de Vila Real no Sistema de Gestão de Consumidores Intensivos de Energia (SGCIE) foi, durante 
o ano de 2012, realizada uma auditoria energética da qual resultou um Plano de Racionalização Energética (PRE), já submetido 
à entidade gestora do SGCIE. Do PRE resultaram medidas a implementar, as quais têm por objetivo melhorar as condições de 
exploração da instalação no que diz respeito a consumos energéticos.

Economia Energética

Medidas de Tipo 2
Total  

(tep/ano)
Total  

(€/ano)
Invest.  

(€)
PRI  

(anos)
Data de  

Implementação

2.1 -  Sistema de medição/registo de consumos elétricos 
(QP1.6)

10.9 4.402,05 11.961,40 2.7(*) Até set-2013

2.2 -  Otimização do processo de digestão anaeróbia de 
lamas e do processo de cogeração 1)

25.5
(-81,7) 2)

9.189,40
(37.179,59)

14.900,00
(106.900,00)

1.6
(2.9)

2012-2014

2.3 - Substituição de motores de acionamento 1.02 412,24 1.207,80 2.9 2012-2014

Totais (para medidas de “execução obrigatória”) 1) 37.4
(-69,8) 2)

14.003,69
(41.993,88)

28.069,20
(120.069,20)

2.0
(2.9)

Até dez-2014

(*) - Não inclui o eventual recurso ao Fundo de Eficiência Energética, no âmbito do SGCIE.
1) - Consoante o cenário escolhido para a exploração da central de cogeração a biogás.
2) - Com passagem a exploração direta da centro de cogeração.
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Em protocolo estabelecido com a AdP Energias, o qual contempla a exploração de 11 unidades fotovoltaicas de microprodução 
de energia elétrica em 11 instalações distintas da AdTMAD, unidades de venda direta à rede, no ano de 2012, essas unidades 
produziram 65.704kWh, valor que comparativamente a 2011 foi superior em 12,81%.

Unidade de Microgeração da ETAR de Vila Flor

Unidade Termo solar da ETAR de Vila Flor

Unidade de Microgeração do RE de Pena de Amigo SAA Pinhão

Foi elaborado um processo de racionalização de energia elétrica consumida em sistemas de iluminação exterior, procurando reduzir 
o número de luminárias exteriores nas instalações ao mínimo necessário para o desempenho operacional. O objetivo foi o de 
reduzir 66% ao número de luminárias em funcionamento, e cerca de 63% nos custos de energia elétrica em iluminação exterior.                   

1.5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência (EN6)
Iniciativas para fornecer produtos com baixo consumo de energia (EN26)
Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e reduções obtidas (EN7)
A AdTMAD candidatou-se, em 2010, a um programa de aplicação de Variadores Eletrónicos de Velocidade em instalações/sistemas 
de bombagem, cujo promotor do programa é a ADENE (Agência para a Energia), programa esse que se enquadra no processo de 
promoção e eficiência energética. A proposta de candidatura apresentada pela AdTMAD consistiu na aplicação de dois VEV na Estação 
Elevatória do Moinho de Vento SAA Ranhados (um por grupo), e um VEV no sistema de recirculação de licor misto na ETAR de Lamego 
(um para os três grupos de bombagem). Tendo a mesma sido eleita pela entidade promotora, foram aplicados os referidos equipamentos, 
cujo objetivo foi o de auxiliar o arranque e controlo dos motores, e controlar/regular se necessário os caudais debitados, de forma a 
reduzir em cerca de 25% os consumos de energia nesses motores, valor que face à monitorização realizada se veio a confirmar.

No seguimento do já referido anteriormente, nomeadamente quanto à exploração das 11 unidades de microgeração, paralelamente 
e dando cumprimento ao decreto que estabelece as regras da microgeração em regime bonificado, estão também em exploração 
11 sistemas termo solares para aquecimento de água, sendo que em algumas instalações se otimizou o funcionamento dos sistemas 
existentes de aquecimento de água, colocando o sistema termo solar em série com o existente, levando a que a água que entra no 
existente apresenta uma temperatura tal que reduz significativamente o funcionamento dos sistemas existentes. Como exemplo 
temos os casos da ETA das Aguieiras, ETAR de Vila Flor e ETAR de Mirandela (Armazém). 
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Na AdTMAD, é produzido e consumido biogás em duas ETAR (ETAR de Bragança e ETAR de Vila Real), quer para alimentação das 
caldeiras do processo de digestão anaeróbia como para produção de energia elétrica em unidades de cogeração existentes nas 
instalações. Esta fonte de energia representa cerca de 0,12 % do consumo total de energia da AdTMAD em 2012 e 2,73% em 2011.

A ETAR de Bragança possui um sistema de cogeração que é capaz de produzir, desde o verão de 2007, energia elétrica a partir 
de biogás, chegando mesmo a atingir 9 a 10 horas de autonomia diária, diminuído desta forma o consumo de energia da rede 
de distribuição. No entanto, a quantidade de biogás utilizado nesta ETAR durante o ano de 2011 e 2012 foi consideravelmente 
reduzida, uma vez que devido ao baixo valor de pH nas lamas em digestão e a fugas verificadas nos digestores levaram a que o 
armazenamento de biogás fosse reduzido. A energia produzida no moto-gerador foi de 2514kWh em 2012 e 72.246 kWh em 2011.

A ETAR de Vila Real possui uma unidade de cogeração semelhante cuja propriedade e exploração é de entidade terceira. No ano 
de 2011, devido à obra de remodelação da ETAR realizada em 2010, em que o sistema digestor foi desativado anulando a produção 
de biogás, tendo este sido reativado durante 2011, como o período de estabilização de lamas é longo, a produção de biogás com 
qualidade mínima para alimentar os moto-geradores foi muito reduzida, acrescendo o facto de que face ao elevado período de 
inatividade dos equipamentos, estes começaram a apresentar diferentes anomalias, as quais só poderão de facto ser solucionadas 
quando da existência contínua de biogás com poder energético indicado para o efeito. Ainda assim a Unidade de Cogeração da 
ETAR de Vila Real produziu em 2011 2.796 kWh e para todo o ano de 2011 de kWh.

Face ao facto de essa entidade não ter efetuado qualquer intervenção na unidade, no ano de 2012 não existiu qualquer produção 
por parte da mesma. 

Ainda assim, produziram-se 1709Nm3 de biogás, os quais foram utilizados na sua totalidade no aquecimento de água na caldeira do 
processo de digestão em 2012.

A AdTMAD tem em curso um processo para implementação de um aproveitamento Hidrelétrico na Barragem de Pretarouca, 
instalação que foi preparada em fase de construção com uma toma de água independente, com a finalidade de produção de 
energia elétrica. Atualmente, foi já declarada a conformidade do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) em fase de Apreciação Técnica, 
encontrando-se neste momento em Consulta Pública a aguardar por essa emissão.   

A AdTMAD possui atualmente três processos com licença de estabelecimento atribuída, para implementação de três hidrogeradores 
em três VRP na conduta principal do Alto Rabagão, com o objetivo de aproveitar a energia dissipada nas VRP para produção de 
energia elétrica.

Os processos estão de momento em fase de estudo de viabilidade económica. 

A AdTMAD possui em funcionamento 10 instalações, 8 pontos de entrega e 2 reservatórios, com sistemas de alimentação 
autónomos de energia elétrica, produzida através de painéis fotovoltaicos, os quais se estimou para 2012 uma produção na ordem 
dos 4.800 kWh.

Painéis Fotovoltaicos, Peneireiro, PE Carvalho de Egas Painéis fotovoltaicos, Ranhados, PE PereirosPainéis fotovoltaicos, Pinhão, PE Alto de Sabrosa
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2. Consumos de água

2.1 Consumo total de água por fonte (EN8)
AdTMAD captou 17.707 milhares de m3 de água durante o ano de 2012 a partir de 26 captações, das quais apenas uma é subterrânea.

Assim, a água captada para abastecimento provém quase exclusivamente de captações superficiais (99,9%), atingindo em 2012 um 
valor de 17.707 milhares de m3, distribuídos pelas várias representações da AdTMAD, verificando-se uma ligeira descida em relação 
ao ano anterior 2011 (17.339 milhares de m3).

Captação de água por representação
(milhares m3/ano)

Caudal captado por origem 
(milhares m3/ano)
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Douro Norte

5.622 5.652 5.516

Alto Tâmega

3.419

1.520
2.182

Douro Sul

3.615
2.727 2.498

Douro Superior
Terra Quente

Terra Fria
Terra Quente

2.319 2.455 2.409

4.571
4.985 5.102

 2010  2011  2012

 Total 2010  Total 2011  Total 2012

Total água captada por fonte – evolução 2010, 2011 e 2012
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Por outro lado, existe ainda uma percentagem de água que entra no sistema da AdTMAD, que é importada da Águas do Zêzere 
e Côa. Esta água é tratada nas ETA de Ranhados e do Sabugal (não são infraestruturas da AdTMAD), sendo distribuída em “alta” 
para três concelhos que pertencem à AdTMAD. Em 2011 foram importados para o sistema da AdTMAD 1.785.434 m3 de água e 
em 2012, 1.746.192 m3 de água. 

Ineficiência na utilização dos recursos hídricos
Um dos objetivos da operação para o biénio 2011-2012, consignado no plano de atividades sectorial passava pela redução significativa 
das perdas reais nos subsistemas de abastecimento de água. Esta situação justifica-se pela necessidade de poupança em determinadas 
zonas abrangidas por um cenário de seca extrema bem como a possibilidade de utilizar sempre que possível águas de serviço.

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. 

A AdTMAD apresenta um valor de perdas totais para:
•	 2011 - 24.747 m3, referentes a água perdida na captação, na ETA e na adução;
•	 2012 - 578.710 m3, referentes a água perdida na captação, na ETA e na adução;

Em 2012, este valor de perdas corresponde a uma percentagem de ineficiência de utilização dos recursos hídricos de 2,97%, 
valor abaixo do máximo de 4% fixado pela ERSAR.

2012

2011

2010

2009

0 0,5%

4.543.815
3,22%

3,73%

3,27%

2,97%

1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

Ineficiência na utilização dos recursos hídricos

O controlo de perdas é efetuado através dos balanços hídricos mensais. Sempre que ocorre um valor de perdas superior a 4% é 
feita análise de causas e procede-se à definição de um plano de medidas corretivas e posterior avaliação de eficácia.

Por outro lado, todos os anos se procede a uma análise do histórico das ruturas, tendo em conta a beneficiação da rede e consequente 
substituição das tubagens. Uma vez que a rede da AdTMAD é relativamente recente, os maiores problemas relacionados com 
ruturas surgem nas infraestruturas integradas por serem mais antigas.
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Estudos de delimitação dos perímetros de captação de águas superficiais
Foram enviados à ARH Norte os Estudos de delimitação dos perímetros das captações de águas superficiais e subterrâneas 
destinadas ao abastecimento público para consumo humano no dia 12-04-2012. 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;
•	 Sinalizar a Zona de Proteção Alargada e as respetivas interdições e condicionantes;
•	 Interdição do pastoreio nas margens;
•	 Manter limpa e fiscalizar a Zona de Proteção Alargada;
•	  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;
•	  Protocolo de comunicação com a Corporação de Bombeiros Voluntários em caso de fogo nas imediações de cada albufeira ou 

da ETA;
•	  Implementar eventual monitorização da água bruta na captação ou à entrada da ETA, com equipamento a definir (sondas 

multiparamétricas, etc.), com centralização automática no comando de captação.     

2.2 Impacte nos recursos hídricos (EN9)
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, dos vários 
locais de captação de águas da AdTMAD. Encontram-se em zona protegida duas captações: a Barragem do Sordo (Representação 
Douro Norte) e a Barragem do Azibo (Representação Terra Fria – Terra Quente). Relativamente à Barragem do Sordo, apesar 
da razão entre o caudal captado e a capacidade útil da barragem ser elevado, não se verifica que os recursos hídricos estejam 
significativamente afetados, devido à excelente capacidade de reposição desta barragem. No que respeita à Barragem do Azibo, a 
razão entre o caudal captado e a capacidade útil de barragem é de apenas 9%.

Está em desenvolvimento um projeto de investigação sobre as pressões nas Bacias Hidrográficas dos Rios Sordo, Pinhão e Ribeira de 
Vila Chã, que tem como objetivo identificar as causas, consequências e respostas às pressões exercidas sobre estas bacias. Este projeto 
será desenvolvido no âmbito de um Protocolo criado entre a AdTMAD e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

2.3 Água reciclada e reutilizada (EN10)
Nos Subsistemas de Abastecimento entende-se por água reutilizada a que é utilizada na lavagem dos filtros e resultantes do 
processo de espessamento da linha sólida sendo, posteriormente, reencaminhada à “cabeça” da instalação de tratamento de águas. 

No caso dos Subsistemas de Saneamento entende-se por água reutilizada a que é utilizada na lavagem dos filtros banda, rega e 
limpeza das instalações. 
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A AdTMAD reutilizou um caudal de:
•	  Em 2011 - 1.132.624 m3 nos Subsistemas de Abastecimento e de 333.153 m3 nos Subsistemas de Saneamento, representando 

uma percentagem de reutilização de águas residuais de 6,53% e 1,74%, respetivamente;
•	  Em 2012 - 1.107.442 m3 nos Subsistemas de Abastecimento e de 325.602 m3 nos Subsistemas de Saneamento, representando 

uma percentagem de reutilização de águas residuais de 6,25% e 2,01%, respetivamente. 

Percentagem de reutilização de águas de serviço por representação - SAA

Percentagem de reutilização de águas residuais por representação - SAR
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3. Biodiversidade

3.1 Terrenos da AdTMAD em áreas protegidas (EN11 e EN12)
A AdTMAD dispõe de várias infraestruturas localizadas em zonas protegidas, que ocupam uma área de cerca de 107 ha, 
correspondente a 0,01% do total da área ocupada pela AdTMAD. A ocupação de zonas protegidas encontra-se distribuída da 
seguinte forma:
•	  Sítios da Rede Natura 2000 (cerca de 78 ha) - Sítio Alvão/Marão, Sítio Montemuro, Sítio Montesinho/Nogueira, Sítio Morais e 

Sítio Romeu;
•	  Zonas de Proteção Especial da Rede Natura 2000 (cerca de 1,45 ha) – ZPE Montesinho/Nogueira, ZPE Douro Internacional e 

Vale do Águeda e ZPE Côa, sendo que cerca de 1438 m2 são relativos à PITAR Almendra situada na ZPE Côa;
•	  Áreas Protegidas (cera de 28 ha) – Parque Natural do Douro A Internacional, Parque Natural do Montesinho e Paisagem 

Protegida da Albufeira do Azibo.
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72%
27%

1%

Terreno da AdTMAD em áreas protegidas

 Lista de Sítios (Rede Natura 2000)
 ZPE (Rede Natura 2000)
 Áreas Protegidas
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Sempre que se verificou necessária a intervenção em infraestruturas de água e saneamento localizadas em áreas protegidas foram 
adotadas medidas de minimização dos impactes por sugestão do ICN, como sejam, a reposição da configuração do terreno natural 
ou a instalação de geradores de emergência nas ETAR.

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, 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 2012 foram realizados dois estudos de impacte ambiental: 
•	  EIA do Aproveitamento Hidroelétrico da Barragem de Pretarouca - Processo de AIA 2587 está em fase de consulta pública, não 

tendo sido ainda emitida a DIA; 
•	  EIA relativo ao Reforço do Abastecimento de Água a Bragança foi já emitida a DIA favorável condicionada encontram-se em fase 

licenciamento do projeto de execução.

3.2 Gestão de Impactes na Biodiversidade (EN13 e EN14)
A AdTMAD assegurou para cada uma das barragens a implementação de todas as condicionantes impostas pelas respetivas DIA, 
através da monitorização ambiental, referente à fase de exploração, efetuada por uma equipa contratada para o efeito.

Ainda durante o ano de 2011 e 2012 e, em consonância com os Planos de Observação e de Primeiro Enchimento de cada 
barragem, foram efetuadas, para além das inspeções e verificações de rotina dos técnicos da AdTMAD, visitas de inspeção de 
especialidade com a presença de técnicos do INAG e LNEC.

3.3 Número de espécies em vias de extinção (EN15)
Relativamente a espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por 
operações, encontram-se presentes nos terrenos da AdTMAD um total de 40 espécies em risco de extinção.
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Espécies em risco de extinção Nível de Extinção
Peixes 
Cobitis calderoni (Verdemã do Norte) Em perigo
Chondrostoma Arcasi (Panjorca) Em perigo
Squalius Alburnoides (Bordalo) Sem informação
Salmo Truta Fario (Truta Arco-Íris) Vulnerável
Rutilus Arcasi (Pardelha) Sem informação
Ritilus Macrolepidotus (Ruivaco) Sem informação
Mamíferos 
Galemys Pyrenaicus (Toupeira-de-Água) Vulnerável
Sorex Minutus (Musaranho-Anão) Sem informação
Lutra Lutra (Lontra) Pouco preocupante
Mistela Putorius (Toirão) Sem informação
Canis Lupus (Lobo) Em perigo
Felis Silvestris (Gato-Bravo) Vulnerável
Rhinolophus Ferrumequinum (Morcego-da-Ferradura-Grande) Vulnerável
Microtus Cabrarae (Rato-de-Cabrera) Vulnerável
Mustela Erminea (Arminho) Rara
Martes Martes (Marta) Sem informação
Sciurus Vulgaris (Esquilo-Vermelho) Rara
Anfíbios 
Chioglossa Lusitanica (Salamandra-Lusitânica) Vulnerável
Rana Iberica (Rã-Ibérica) Pouco preocupante
Répteis  
Lacerta Schreiberi (Lagarto-de-Água) Pouco preocupante
Mauremys Leprosa (Cágado-Mediterrânico) Vulnerável
Vipera Latastei (Víbora–Cornuda) Sem informação
Aves 
Neophron Percnopterus (Abutre-do-Egipto) Em perigo
Circaetus Gallicus (Águia-Cobreira) Quase ameaçado
Circus Pygargus (Águia-Caçadeira) Em perigo
Accipiter Gentilis (Açor) Vulnerável
Streptopelia Turtur (Rola) Pouco preocupante
Hieraaestus Fasciatus (Águia-de-Bonelli) Rara
Jynx Torquilla (Torcicolo) Sem informação
Dendrocopus Minor (Pica-Pau-Galego) Sem informação
Bufo Bufo (Bufo-Real) Rara
Saxicola Rubetra (Cartaxo) Rara
Ceprimulgus Europaeus (Noitibo) Sem informação
Sylvia Hortensis (Tourtinegra-Real) Sem informação
Clamator Glandarius (Cuco-Rabiongo) Sem informação
Pyrrhocorax Pyrrhicirax (Gralha-de-Bico-Vermelho) Sem informação
Cinclus Cinclus (Melro-de-Água) Vulnerável
Emberiza Cia (Cia) Sem informação
Corvo Corvax (Corvo) Vulnerável
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Espécies em risco de extinção

 Mamíferos
 Anfíbios
 Répteis
 Aves
 Peixes
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4. Emissões

4.1 Emissões diretas e indiretas de gases com efeito de estufa (EN16) e outras emissões 
indiretas (EN17)
As emissões diretas de gases com efeito de estufa, associadas às atividades da AdTMAD resultam do consumo de combustíveis 
utilizados na frota automóvel e do funcionamento das caldeiras, geradores e cogeradores, que funcionam em alternado com gasóleo 
e biogás – emissões de CO2, CH4 e N2O.

Contudo, as emissões com mais peso são as emissões indiretas, que têm origem no consumo de energia elétrica associado ao 
funcionamento dos equipamentos da AdTMAD – emissões de CO2. Em 2012, a AdTMAD foi responsável pela emissão de um total 
de 7832 toneladas de CO2, o que representa uma ligeira diminuição em relação a 2011.

Emissões de CO2
(toneladas/ ano)
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 Emissões (t/ano) 2010  Emissões (t/ano) 2011  Emissões (t/ano) 2012

Fonte: Densidade x PCI
Valor obtido utilizando a densidade média do combustível e o fator de conversão da gasolina retirado da legislação em vigor
(Despacho 17313/2008 de 26 de junho) = 0,034 GJ/l 
Valor obtido utilizando a densidade média do combustível e o fator de conversão do gasóleo retirado da legislação em vigor
(Despacho 17313/2008 de 26 de junho) = 0,036 GJ/l
Fatores de Emissão
Fator de emissão da eletricidade retirado do site da ERSE – Dados Rotulagem para a EDP Serviços Universal (média dos valores mensais) = 237 gCO2/kWh em 
2011 e 229 gCO2/kWh em 2012.
Fator de emissão da gasolina retirado da legislação em vigor (Decisão da Comissão n.º 2007/589/CE de 18 de julho) = 0,0686 ton CO2/GJ
Fator de emissão do gasóleo retirado da legislação em vigor (Decisão da Comissão n.º 2007/589/CE de 18 de julho) = 0,0741 ton CO2/GJ 
O valor de emissões associadas ao biogás foi calculado com base no Calculation Tool for Direct Emissions from Stationary Combustion da GHG Protocol Initiative
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Relativamente a emissões de outros gases de efeito de estufa (CH4 e N2O), de forma a ser possível comparar com as emissões 
de CO2, as emissões são convertidas em toneladas de CO2 equivalente com base no potencial de aquecimento global (GWP) de 
cada gás. As emissões de CH4 e N2O são muito pouco significativas no caso da AdTMAD, representando para o ano de 2012, no 
total, 1,72 toneladas de CO2 equivalente.

Tipo de  
emissão

Emissão de GEE Emissões CO2 
(t/ano) - 2011

Emissões CH4

(t/ano)
Emissões N2O

(t/ano)
Emissões CO2

(t/ano) - 2012
Emissões CH4 

(t/ano)
Emissões N2O

(t/ano)

Direta Gasóleo

(geradores e caldeiras)

20,46015 0,01906 0,00028 7,59 0,00129 0,01906

Direta Gasóleo (frota) 535 1,59200 0,00413 621,37 0,10566 1,55972

Direta Gasolina (frota) 8 0,42941 0,00176 5,38 0,01613 0,01443

Indireta Eletricidade 7.230 0 0 7.197,21 0 0

Total 7.793 2,04 0,01 7.831,55 0,12 1,59

Relativamente a outras emissões indiretas de outros gases de efeito de estufa são pouco significativas, sendo que as principais 
fontes são o transporte de colaboradores em viagens de trabalho, tendo em conta os quilómetros percorridos, foram emitidas 6,01 
toneladas de CO2, indiretamente, por esta fonte.

 Km realizados
2011

Emissões (t/ano)
2011

Km realizados
2012

Emissões (t/ano)
2012

Viagens de avião - 0 - 2,01

Viagens de comboio - 0,01 - 0,15

Viagens de autocarro 0 0,00 - 0,10

Viagens de táxi 105 0,22 561 0,09

Viagens em viaturas próprias 40.226 6,33 24.141 3,75

Total 40.330,56 6,36 24.702 6,01

4.2. Iniciativas de redução das emissões de gases com efeito de estufa e a redução alcançada 
(EN18)
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 AdTMAD não 
desenvolveu ainda uma estratégia para compensação das suas emissões de gases com efeito de estufa.

4.3 Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono (EN19)
Em nenhuma fase do processo produtivo da AdTMAD são utilizadas substâncias destruidoras de ozono No entanto, como na 
maioria das empresas, detém também equipamentos de ar condicionado, frigoríficos e outros sistemas de refrigeração. Foi realizado 
um levantamento de todos os gases de refrigeração existentes nas instalações da Empresa de modo a identificar a existência dos 
que podiam contribuir para a destruição da camada de ozono. Foi solicitada a evidência da autorização da Agência do Ambiente 
relativa aos técnicos da empresa que procede à manutenção dos aparelhos de ar condicionado, de modo a verificar que, caso fosse 
detetada alguma situação não prevista, esta empresa estaria habilitada para proceder à “reconversão” do equipamento. Dado que 
não foi detetada nenhuma situação não conforme, não houve necessidade de substituição de gases. 
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4.4. Outras emissões atmosféricas (EN 20)
As emissões atmosféricas significativas da AdTMAD estão associadas à queima de combustíveis (gasóleo e gasolina) encontrando-se 
já reportadas no EN16.

 Emissões 
Atmosféricas

(ton/ano) 2011 
Gasóleo

Emissões 
Atmosféricas

(ton/ano) 2011 
Gasolina

Emissões 
Atmosféricas

(ton/ano)
Total 2011

Emissões 
Atmosféricas

(ton/ano) 2012 
Gasóleo

Emissões 
Atmosféricas

(ton/ano) 2012 
Gasolina

Emissões 
Atmosféricas 

(ton/ano)
Total 2012

NOx 7,346 0,085 7,431 7,017 0,047 7,064

SOx 1,928 0,011 1,939 1,842 0,006 1,848

COV 1,837 0,118 1,955 1,754 0,118 1,872

0,0344 GJ/l – Poder calorífico da gasolina
0,0372 GJ/l – Poder calorífico do gasóleo
0,0249 GJ/l – Poder calorífico do GPL
0,6 kgNOx/GJ – Fator de emissão do NOx resultante da combustão de gasolina
0,8 kgNOx/GJ – Fator de emissão do NOx resultante da combustão de gasóleo
0,075 kgSO2/GJ - Fator de emissão do SO2 resultante da combustão de gasolina
0,21 kgSO2/GJ - Fator de emissão do SO2 resultante da combustão de gasóleo
1,5 kg COVNM/GJ - Fator de emissão de COVNM resultantes da combustão de gasolina
0,2 kg COVNM/GJ - Fator de emissão de COVNM resultantes da combustão de gasóleo
Fonte: IPCC 2006

É de referir que os sistemas de desodorização, as caldeiras e os cogeradores existentes nas ETAR de Lamego, Vila Real e Bragança 
são sujeitas a monitorização conforme previsto na legislação em vigor. Os resultados obtidos nas campanhas de caracterização de 
efluentes gasosos, realizadas em 2011, demonstraram que os valores dos parâmetros NOx, SO2, COV, CH4, H2S, CO e PTS se 
encontram dentro dos valores limite legais estabelecidos. Estas fontes durante o ano 2012 encontravam-se isentas de monitorização 
conforme previsto na legislação em vigor. 

 Emissões Atmosféricas
(ton/ano) 2010

Emissões Atmosféricas
(ton/ano) 2011

Partículas 0,213 0,315

H2S 0,021 0,002

CH4 0,098 0,610

CO 1,064 12,448

NOx 0,975 0,434

SOx 0,166 0,231

COV 0,200 0,030

Ainda como outras emissões produzidas pela Empresa, para além das que foram já faladas neste documento, há apenas a considerar 
as emitidas pelas hottes laboratoriais e as difusas, mas dado que não são significativas, não são reportadas.
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5. Efluentes

5.1. Descarga total de água (EN 21)
No que se refere aos Subsistemas de Saneamento, nas instalações da AdTMAD são geradas águas residuais domésticas, que 
estão ligadas às ETAR das próprias instalações, e que sofrem tratamento juntamente com os restantes efluentes do sistema de 
saneamento e, posteriormente, encaminhadas para a linha de água.

Relativamente aos Subsistemas de Abastecimento de Águas, as águas residuais domésticas produzidas são encaminhadas para 
tratamento através de coletores municipais ou, quando tal não é possível, são recolhidas em fossas sépticas estanques. 

Não existem dados disponíveis sobre o caudal de águas domésticas produzidas em 2012 pela AdTMAD, no entanto, tendo em 
consideração a capitação diária de 150l/h/dia, o número de colaboradores e os dias trabalhados obtém-se um valor estimado de 
7.997 m3/ano.

No âmbito dos Subsistemas de Saneamento, a AdTMAD apresenta um total de águas residuais tratadas descarregadas no meio 
hídrico em 2011 de 19.129 milhares de m3, em 2012 registou-se uma diminuição devido a diminuição de volume, 16.207 milhares 
de m3, devido a um decréscimo de pluviosidade com a seguinte distribuição por representação.

Volume de águas residuais produzidas por representação
(m3/ano)
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Verificando-se uma diminuição de caudal recolhido que está diretamente relacionado com as águas pluviais que drenam para os 
subsistemas de saneamento dado tratar-se de um ano seco sendo que em algumas zonas foi mesmo considerado de seca severa.

De referir a entrada em exploração das seguintes ETAR de pequena dimensão: PITAR Vila Verde Raia, Medrões-Sanhoane, Barqueiros, 
Vila Chã, Touça, Sebadelhe, Magueija, Valdigem, S. João Tarouca, Folgosa, Cachão e Parque de Campismo/Santa Combinha. 

Quanto às características das águas residuais tratadas descarregadas, por representação, temos as seguintes cargas poluentes de 
CBO5, CQO, SST, Azoto e Fósforo, em toneladas por ano.

NT (ton/ano) PT(ton/ano) SST(ton/ano) CQO(ton/ano) CBO5(ton/ano)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

DP/TQ 28 24 12 6 24 17 112 86 41 30

DS 42 44 9 9 50 32 178 126 51 32

DN 66 57 12 8 69 53 335 209 92 49

TQ/TF 189 69 16 10 35 45 187 251 53 59

AT 56 60 15 13 105 77 310 205 83 51
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Sempre que se verifica alguma alteração ao normal funcionamento dos sistemas de tratamento de águas residuais que implique 
a impossibilidade de se proceder ao respetivo tratamento, nomeadamente descargas não autorizadas de indústrias de azeite e 
de vinho, são efetuadas descargas de águas residuais não tratadas diretamente no meio hídrico. Cumprindo com o estipulado nas 
licenças de descarga, a AdTMAD procede ao registo e comunicação das ocorrências às entidades competentes. 

De 2011 para 2012 verifica-se uma clara diminuição de caudal em by-pass cerca de 45%.

2012
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Durante o ano de 2012, o volume total de águas residuais descarregadas nesta situação foi de 11.517 m3, o motivo dessas 
comunicações distribui-se da seguinte forma:

 Avarias
 Descargas
 Falha Energia
 Intervenções
 Obstruções
 Outras

26%

1%

7%

14%

13%

39%
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Sendo de referir que apenas 7% se devem a intervenções planeadas diretamente pela AdTMAD as restantes são motivadas por 
terceiros ou devido às condições climatéricas.

6. Resíduos

6.1. Quantidade total de resíduos (EN22)
A gestão de resíduos na AdTMAD é efetuada através da adoção de práticas de redução, reciclagem e valorização, e de acordo com 
os requisitos legais em vigor, incluindo a sua entrega em destino final adequado e o preenchimento de mapas de registo de resíduos, 
onde são contabilizadas as quantidades de resíduos produzidas anualmente. 

Decorrente da atividade da AdTMAD, são produzidos diferentes tipos de resíduos, destacando-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. 

Em 2012 foram produzidas 16.016 toneladas, destas 99,97% dizem respeito aos subprodutos. Verifica-se um aumento da entrada 
em exploração industrial de 12 ETAR que tendem a contribuir para essa produção. 

Quantidades (ton/ano)
2010

Quantidades (ton/ano)
2011

Quantidades (ton/ano)
2012

Resíduos de subprodutos 11.888 13.848 16.011

Outros resíduos 26 6 5

Total de resíduos produzidos 11.913 13.853 16.016

 2010 2011 2012

Valorização 35% 85% 95%

Eliminação 65% 15% 5%

Os resíduos produzidos nas instalações da AdTMAD (à exceção das lamas, gradados, areias e gorduras) são separados seletivamente 
e armazenados de acordo com procedimentos internos sendo, posteriormente, recolhidos, transportados e encaminhados para 
destino final por empresas externas devidamente licenciadas para o efeito. 

Nas instalações da AdTMAD existem locais próprios de armazenamento de resíduos apetrechados conforme as características dos 
resíduos aí armazenados. Para simplificação do processo de recolha por parte das entidades externas, a AdTMAD montou um sistema 
de recolhas internas que consiste na transferência dos resíduos produzidos nas instalações para o Parque de Resíduos Armazém 
Central, que se encontra devidamente licenciado para receber este tipo de resíduos, de acordo com Decreto-Lei nº 178/2006.

De referir que de todos os resíduos produzidos cerca de 95% são valorizados.

Em termos de perigosidade, são produzidos óleos de motores, transmissão e lubrificação, resíduos de laboratório, embalagens de 
vidro contaminadas e absorventes contaminados, em quantidades muito reduzidas, apenas três toneladas, o que corresponde a 
cerca de 0,02 % do total de resíduos produzidos em 2012. Sendo que dos resíduos perigosos cerca de 83% são valorizados.
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 Resíduos não perigosos
(ton/ano) – 2011

Resíduos não perigosos
(ton/ano) – 2012

Resíduos perigosos
(ton/ano) – 2011

Resíduos perigosos
(ton/ano) – 2012

Valorização 11.799 15.210 3,75 2,50

Eliminação 2.055 803 2,14 0,53

As lamas das ETAR produzidas no processo de tratamento biológico são estabilizadas e desidratadas e são, valorizadas, através de 
processos de compostagem e valorização agrícola como fertilizante e corretivo orgânico. São efetuadas regularmente análises a este 
resíduo, de acordo com a legislação em vigor, e ao solo recetor, de forma a monitorizar a qualidade e a aplicabilidade nos solos de 
acordo com o tipo de cultura praticada. 

De acordo com o histórico de destino final das lamas de ETAR verificou-se, de 2007 a 2010, uma diminuição progressiva da opção 
valorização, nomeadamente a agrícola, período no qual a deposição em aterro constituiu a opção alternativa. Para este facto 
contribuiu sobretudo o novo regime jurídico da utilização agrícola de lamas de depuração, estabelecido pelo D.L. nº 276/2009 
de 2 de outubro, que definiu um conjunto de restrições à utilização das lamas no solo e prevendo procedimentos específicos de 
aplicação das lamas. 

Contudo, desde 2011 verifica-se que a valorização das lamas (agrícola ou incorporação em compostos orgânicos) constituiu o 
principal destino dado às lamas, procedimento que decorreu do início dos novos contratos de gestão de resíduos que determinaram 
a obrigação de valorizar um mínimo de 50% da quantidade de lamas de ETAR por parte do prestador de serviços. Pretendeu-se com 
esta cláusula contratual minimizar a deposição em aterro das lamas que apresentem características que permitam a sua valorização.

 Total de Lamas 
Valorizadas (ton) 2011

Total de Lamas 
Produzidas (ton) 2011

% Total de Lamas 
Valorizadas (ton) 2012

Total de Lamas 
Produzidas (ton) 2012

%

Alto Tâmega 2.519 2.555 99 2.587 2.607 99

Douro Norte 4.006 4.425 91 5.061 5.192 97

Douro Superior

- Terra Quente
925 958 97 738 786 94

Terra Fria

- Terra Quente
1.636 1.684 97 2.471 2.471 100

Douro Sul 2.702 3.017 90 3.766 3.837 98

Total de Lamas 

Valorizadas
11.789 _ 93 14.624 _ 98

Total _ 12.639 _ _ 14.894 _

6.2. Derrames significativos (EN23)
Não se registaram derrames significativos de substâncias perigosas os derrames com volume superior a cinco litros que tenham 
originado implicações financeiras em 2011 e 2012.

Tendo em consideração os possíveis impactes ambientais causados pelos derrames de substâncias químicas, óleos e combustíveis 
a AdTMAD assegura um controlo e monitorização de todas as situações de derrame ocorridas, assim como a implementação de 
boas práticas que permitam a redução ou minimização dos impactes associados. 

No que diz respeito a derrames, em instalações da AdTMAD, relacionados com descargas de água tratada ou águas residuais para 
o meio ambiente, ocorreram em 2011- 8 e em 2012- 10. Não se encontram disponíveis os volumes totais das descargas ocorridas, 
não sendo no entanto de esperar, face às características das descargas, efeitos significativos no ambiente. 
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No âmbito do Sistema de Gestão Integrado, encontram-se em implementação os procedimentos gerais a observar perante 
situações de acidente ou emergência ambiental ou de segurança, incluindo situações de derrame.

Este procedimento foi divulgado a todos os Colaboradores, no sentido de os capacitar a agir corretamente em caso de emergência 
ou acidente no local de trabalho. As medidas de preparação e resposta a emergências são aplicáveis em todas as infraestruturas da 
AdTMAD e foram definidas com base nos riscos/aspetos ambientais identificados. 

6.3. Peso de resíduos perigosos transportados, importados ou exportados no âmbito da 
Convenção de Basileia (EN24)
A AdTMAD 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.

6.4 Iniciativas de mitigação dos impactes ambientais dos produtos e serviços da organização, 
e a extensão do impacte da mitigação (EN26)
A AdTMAD tem definidos os 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:
•	  Prosseguir com a execução das políticas públicas e contribuir para alcançar os objetivos nacionais para o setor, através da 

implementação das medidas definidas e previstas nos PEAASAR e ENEAPAI, de modo a atingir os resultados aí estabelecidos;
•	  Zelar pelo cumprimento dos contratos que a obrigam e prestar os serviços nas melhores condições de qualidade e preço, para 

o que deve promover a melhoria da eficiência económica, ambiental e energética da Empresa;
•	  Concluir o processo de certificação da Empresa, nos referenciais de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social, 

bem como assegurar a continuidade da Empresa como entidade certificada;
•	  Promover, sempre que economicamente sustentada, outras atividades complementares prestadas pelas concessionárias de 

sistemas multimunicipais, desde que previamente autorizadas pelo concedente;
•	  Adotar medidas, de racionalização e economia de meios, tendentes a aumentar a eficiência na prestação dos serviços 

concessionados, designadamente, promovendo ganhos de escala;
•	  Promover políticas tendentes à redução dos prazos médios de recebimento e de pagamento;
•	  À promoção sistemática da melhoria da eficiência energética nas suas operações, e à procura ativa de novas oportunidades que 

permitam extrair potencialidades ao nível do trinómio Resíduos – Ambiente – Energia.

7. Conformidade

7.1. Montantes envolvidos no pagamento de coimas pelo não cumprimento de exigências 
ambientais (EN28)
Em 2011 e 2012, o montante envolvido no pagamento de coimas pelo não cumprimento de exigências ambientais foi nulo. 
•	  Processo de contraordenação n.º 0012812 instaurado da IGAMAOT, onde é imputada à AdTMAD Contra-ordenação punida 

com coima de 15.000,00€. O processo encontra-se em fase administrativa e foi apresentada defesa escrita.
•	  Processo de contraordenação com o n.º CO/002627/11 da IGAMAOT, no qual foi apresentada defesa, em 2012.01.26, na qual 

se pugnou pelo arquivamento do processo; a coima em causa nesta contraordenação, em caso de negligência, pode situar-se nos 
38.500 euros, em caso de aplicação de coima, a Empresa pode recorrer para o tribunal judicial; neste momento o processo está 
em fase administrativa.
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8. Transporte

8.1 Impactes ambientais significativos resultantes do transporte (EN29)
Os 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 – aspetos já 
abordados noutros indicadores deste relatório.

9. Geral

9.1 Custos e investimentos com a proteção ambiental (EN30)

Em 2012, a AdTMAD teve custos com a proteção ambiental na ordem dos 755.583,00€ e custos de investimento em 
construção de infraestruturas na ordem de 3.842.000€.

Para a implementação, desenvolvimento e melhoria contínua de todo o Sistema de Gestão Ambiental, são necessários recursos 
financeiros. Em 2011 e 2012, os custos principais associados à melhoria do desempenho ambiental são os seguintes:

Unidade: euros

2011 2012

Total de custos em proteção 
ambiental (€/ano)

Recolha de Resíduos 459.131 669.359

Gestão da energia produzida 5.053

Seguro de responsabilidade ambiental 5.331 5.307

Auditorias externas e internas 8.413 15.324

Monitorização Ambiental 51.560 59.636

Monitorização da qualidade das albufeiras 5.893

 Total de investimentos em 
proteção ambiental (€/ano)

Construção de infraestruturas 6.599.000 3.081.000

Outros investimentos (trabalhos complementares) 1.303.000 761.000

A monitorização ambiental das albufeiras consiste na implementação de planos de monitorização dos recursos hídricos superficiais 
e dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos definidos nas DIA e nos respetivos contratos de Concessão para cada uma destas 
barragens, compreende também a verificação e implementação das medidas de gestão ambiental e minimização de impactes 
impostos pelas DIA, e na elaboração de relatórios de Monitorização para cada albufeira de forma a ser entregue à entidade 
reguladora (APA) no prazo previsto.

A monitorização da qualidade da água das albufeiras de forma a cumprir o programa de monitorização da água das albufeiras 
definido nos contratos de concessão das barragens da Ferradosa, Pinhão, Olgas, Pretarouca e Sambade.





Desempenho
Social
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Desempenho Social 
A AdTMAD assegura o exercício da sua atividade num quadro de equilíbrio de desenvolvimento sustentável e coloca nos vários 
níveis da sua organização todo o seu empenho no cumprimento das obrigações e responsabilidades sociais para com os seus 
clientes, acionistas, trabalhadores, fornecedores e comunidade.

Os indicadores reportados encontram-se relacionados com práticas laborais, direitos humanos e aspetos mais amplos que afetam 
os consumidores, as comunidades envolventes e outras partes interessadas da sociedade, estando assim divididos nos seguintes 
capítulos:
•	 Recursos Humanos
•	 Direitos Humanos
•	 Sociedade
•	 Produtos

A AdTMAD rege-se pelo Código de Conduta e Ética, cujos princípios se encontram descritos no subcapítulo de valores e princípios 
deste relatório.

A adoção de um sistema de gestão ambiental segundo a Norma OHSAS 18001:2007 é uma das prioridades da AdTMAD, durante 
o ano 2012, foram ainda desenvolvidos esforços no sentido de garantir a manutenção e a melhoria contínua do Sistema de Gestão 
Integrado (SGI) implementado e certificado. 

1. Recursos Humanos

1.1. Colaboradores
A AdTMAD é uma Empresa com elevada dispersão geográfica (cerca de 11% do território nacional), pelo que o correio eletrónico 
tornou-se o meio privilegiado de difusão da informação interna. 

Paralelamente, existe um portal interno “A Gota”, com enormes potencialidades, que facilita o trabalho em equipa. Esta intranet 
possibilita que os Colaboradores possam configurar websites para a partilha de informação, nomeadamente incidentes, informações 
técnicas, curiosidades e anúncios do grupo. Permite igualmente gerir documentos, publicar relatórios, gerir consumos de reagentes, 
controlo de guias de acompanhamento de resíduos, pedidos de ausência, pedidos de férias, registo de horas e trabalho extraordinário, 
informação dos Colaboradores e contactos em prevenção, etc.

De forma a estimular a participação e contributos dos Colaboradores, a AdTMAD implementou uma Caixa de Sugestões eletrónica, 
para auscultar as preocupações dos seus Colaboradores.

1.2. Caracterização dos Colaboradores (LA1)
O número total de Colaboradores da AdTMAD a 31 de dezembro de 2011 era de 216 Colaboradores e a 31 de dezembro de 
2012 era de 222, dos quais 20% são mulheres. Este valor não inclui estagiários nem administradores.
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1.3. Distribuição por vínculo contratual
Em termos percentuais o quadro de efetivos tende a aumentar, em 2012, correspondendo a 78% do total de trabalhadores (dos 
quais, 23% são mulheres e 77% são homens), registando-se um aumento de 4% face ao ano anterior (dos quais, 25% eram mulheres 
e 75% eram homens). 

1.4. Benefícios oferecidos aos Colaboradores (LA3)
Não existe nem fundo de pensões nem qualquer prática de distribuição de lucros, procedendo-se às contribuições legais para o 
regime de segurança social em vigor em Portugal.

Todos os Trabalhadores da AdTMAD, com contrato a termo certo, incerto, requisição em comissão de serviço e sem termo, 
têm direito a seguro de saúde, para o próprio. No entanto, os seguros de saúde dos Trabalhadores efetivos abrangem mais duas 
especialidades médicas que os seguros dos Trabalhadores a prazo, nomeadamente a oftalmologia e a estomatologia, assim como o 
agregado familiar (cônjuge/pessoa que viva em união de facto).

O regime de férias funciona de acordo com a legislação. Os Colaboradores têm direito a subsídio de Natal, subsídio de férias e 
subsídio de alimentação. No entanto, como são equiparados aos trabalhadores do Setor Empresarial do Estado, estão abrangidos 
pelas condicionantes do Orçamento de Estado, no que respeita ao pagamento de subsídio de Natal e de férias. 

Em 2011, força da contingência económica do país, os Colaboradores receberam o subsídio de férias na totalidade, mas só receberam 
metade do subsídio de Natal, fruto da retenção de 50%, conforme o n.º 1 do art.º 99-A da Lei n.º 49/2011, de 7 de setembro.

Em 2012 só receberam subsídios de férias e de Natal os Colaboradores com vencimentos inferiores a 600€, aqueles cuja 
remuneração seja igual ou superior a 600€ e que não excederam os 1.100€, sofreram uma redução segundo a fórmula de cálculo 
1.320 - (1,2 x Remuneração base mensal).
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1.5. Distribuição por categoria, faixa etária e género (LA13)
A distribuição dos Colaboradores pelas categorias profissionais tipo é apresentada nos gráficos seguintes. Destaca-se a categoria 
técnica operacional que representa em 2011 cerca de 47% dos Colaboradores e em 2012 cerca de 49% dos Colaboradores.

A distribuição por género demonstra uma preponderância do sexo masculino com 80% dos Colaboradores da Empresa, relativamente 
ao sexo feminino que conta com apenas 20%. O número maioritário de homens não se deve a qualquer prática discriminatória por 
parte da AdTMAD na contratação, mas resulta essencialmente das características inerentes às funções requeridas, principalmente, 
do predomínio de Colaboradores do sexo masculino em funções operacionais, como se pode constatar nas tabelas de distribuição 
de Colaboradores por categoria profissional, relativas aos anos de 2011 e 2012.

Faixa Etária 2011 < 30 30 a 50 >50

Género H M H M H M

Administradores 0 0 0 0 2 0

Técnico Superior C 0 0 6 0 3 0

Técnico Superior B 1 1 30 29 1 1

Técnico Superior A 0 0 1 2 0 0

Técnico C 0 0 0 0 1 0

Técnico B 5 2 15 5 1 0

Técnico A 2 0 3 4 0 0

Técnico Operativo B 0 0 10 0 1 0

Técnico Operativo A 28 0 62 1 1 0
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Faixa Etária 2012 < 30 30 a 50 >50

Género H M H M H M

Administradores 0 0 0 0 2 0

Técnico Superior C 0 0 6 0 3 0

Técnico Superior B 1 1 30 29 1 1

Técnico Superior A 0 0 1 2 0 0

Técnico C 0 0 0 0 1 0

Técnico B 6 3 15 4 1 0

Técnico A 2 0 2 4 0 0

Técnico Operativo B 0 0 9 0 1 0

Técnico Operativo A 31 0 66 1 1 0

Os quadros de Colaboradores registam uma média de idades na ordem dos 36 anos (incluindo os Administradores Executivos). 

1.6. Diversidade
De acordo com a sua política empresarial, a AdTMAD considera essencial o respeito integral da legislação e das normas nacionais 
ou outras aplicáveis relativas ao direito do trabalho.

A AdTMAD rejeita todas as formas de discriminação, sendo este um dos princípios básicos que regem as suas atividades e que está 
coberto pela legislação em vigor em Portugal. 

Na AdTMAD trabalham dois Colaboradores com a categoria de Técnico Superior B, portadores de deficiência.

1.7. Distribuição por grau de habilitação académica
No que concerne às habilitações literárias, constata-se que 39% dos Colaboradores concluíram o ensino superior, 32% finalizaram 
o ensino secundário e 29% possuem o ensino básico ou inferior.
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1.8. Taxas de rotatividade (LA2)
Em 2011 registaram-se um total de seis saídas que corresponde a uma taxa de rotatividade de cerca de 2,8% e de duas admissões 
o que corresponde a uma taxa de contratação de 1,0%.

Taxa de Rotatividade  2,8% Saíram da Empresa:
 H: 1,4% Do sexo masculino - três Colaboradores com idades inferiores a 30 anos
 M: 1,4%  Do sexo feminino - uma Colaboradora com idade inferior a 30 anos e duas Colaboradoras 

com idades superiores a 30 e inferiores a 50 anos

Taxa de Contratação  1,0% Entraram na Empresa:
 H: 0,5% Do sexo masculino - um Colaborador com idade superior a 30 e inferior a 50 anos
 M: 0,4% Do sexo feminino - uma Colaboradora com idade inferior a 30 anos

Em 2012 registaram-se um total de oito saídas que corresponde a uma taxa de rotatividade de cerca de 3,6% e de 15 admissões 
o que corresponde a uma taxa de contratação de 6,8%

Taxa de rotatividade  3,6% Saíram da Empresa:
 H: 3,2%  Do sexo masculino - quatro Colaboradores com idades superiores a 30 e inferiores a 50 anos 

e três Colaboradores com idades inferiores a 30 anos
 M: 0,5% Do sexo feminino - uma Colaboradora com idade superior a 30 e inferior a 50 anos

Taxa de Contratação  6,8% Entraram na Empresa:
 H: 6,3%  Do sexo masculino - sete Colaboradores com idades superiores a 30 e inferiores a 50 anos e 

sete Colaboradores com idades inferiores a 30 anos
 M: 0,5% Do sexo feminino - uma Colaboradora com idade inferior a 30 anos

1.9. Taxa de retorno e de retenção após licença parental (LA15)

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.

Em 2011, usufruíram de licença parental 21 Colaboradores, 14 Colaboradores do sexo masculino e 7 Colaboradores de sexo feminino.

2011 Homens Mulheres

N.º de Colaboradores com direito a licença de parentalidade 14 7

N.º de Colaboradores que usufruíram de licença de parentalidade 14 7

N.º de Colaboradores que retornam após licença parental 14 7

N.º de Colaboradores que retomaram ao trabalho após conclusão da licença parental 
14 7

e que continuam na organização após 12 meses de terem retomado

Taxa de usufruto 100% 100%

Taxa de retorno 100% 100%

Taxa de retenção 100% 100%

Nota:
•	A	taxa	de	usufruto	indica	a	percentagem	de	Colaboradores	que	usufruíram	da	licença	parental;
•	A	taxa	de	retorno	indica	a	percentagem	de	Colaboradores	que	retomaram	ao	trabalho	após	conclusão	da	licença	parental;
•		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.
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Em 2012, usufruíram de licença parental 18 Colaboradores, 12 Colaboradores do sexo masculino e 6 Colaboradores de sexo 
feminino.

Categoria Rácio Redistribuição
Base Mensal Média 2012

Rácio Redistribuição
Base Mensal Média 2011

Administradores - -

Técnico Superior C - -

Técnico Superior B 0,94 0,94

Técnico Superior A 1,07 1,07

Técnico C - -

Técnico B 1,14 1,13

Técnico A 1,05 1,04

Técnico Operativo B - -

Técnico Operativo A 0,96 0,96

1.11. Colaboradores abrangidos por acordos de negociação coletiva (LA4) e prazo para 
notificação com antecedência referentes a mudanças operacionais (LA5)
Não existe na AdTMAD qualquer acordo de negociação coletiva, aplicando-se aos colaboradores o exposto na Código do Trabalho, 
contudo, existem alguns Colaboradores representados pela organização sindical - SINDEL, como se pode constar no gráfico 
seguinte.

1.10. Igualdade de remuneração para homens e mulheres (LA14)
Na AdTMAD existe um equilíbrio entre remuneração masculina e feminina para trabalho de igual valor e responsabilidade. Contudo, 
não é possível efetuar uma comparação entre salários base por género nalgumas categorias profissionais, uma vez que são apenas 
compostas por homens.

2012 Homens Mulheres

N.º de Colaboradores com direito a licença de parentalidade 12 6

N.º de Colaboradores que usufruíram de licença de parentalidade 12 6

N.º de Colaboradores que retornam após licença parental 11 2

N.º de Colaboradores que retomaram ao trabalho após conclusão da licença parental 
– –

e que continuam na organização após 12 meses de terem retomado

Taxa de usufruto 100% 100%

Taxa de retorno 91,67% 33,33%

Taxa de retenção 100% 100%

Nota:
Não é possível determinar a taxa de retenção, uma vez que:
•	 4 Colaboradoras ainda se encontram de licença de parentalidade iniciada em 2012;
•	 1 Colaborador ainda se encontra de licença de parentalidade iniciada em 2012;
•	 não se pode avaliar os restantes 12 Colaboradores relativamente à taxa de retorno, uma vez que ainda não passaram 12 meses desde o término da licença.
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1.12. Representatividade (LA6)
A AdTMAD não dispõe de Comissão de Segurança no Trabalho, de acordo com a redação dada na Lei 102/2009.

1.13. Índices de sinistralidade laboral (LA7)
Tendo consciência de que a análise dos acidentes é essencial para a melhoria das condições de segurança dos Colaboradores, a 
Empresa procede ao registo e investigação dos acidentes ocorridos ou provocados por indivíduos com vínculo à AdTMAD no 
tempo de trabalho, quer ocorram no local ou no itinerário, analisando a ocorrência de ferimentos pessoais, danos materiais ou 
ambientais. Assim, a AdTMAD efetua o controlo da ocorrência.

Tanto em 2011 como em 2012, registaram-se 25 acidentes, dos quais não resultaram qualquer óbito. Sendo que a taxa de 
absentismo por acidente de trabalho em 2011, calculada sobre 2.005 horas de ausência situou-se nos 0,45% e em 2012, calculada 
sobre 3.284 horas de ausência situou-se nos 0,73%.

Segurança Ocupacional 2011 Homem Mulher

Índice de frequência 13,1 13,1 0,0

Índice de doenças ocupacionais 0 0 0

Índice de gravidade 140 140 0

Taxa de absentismo decorrente de acidentes 0,45% 0,45% 0%

Segurança Ocupacional 2012 Homem Mulher

Índice de frequência 11,6 11,1 0,5

Índice de doenças ocupacionais 0 0 0

Índice de gravidade 190 186,2 4,2

Taxa de absentismo decorrente de acidentes 0,73% 0,71% 0,02%

Nota:
Índice de frequência = N.º Acidentes / Horas Trabalhadas x 200.000
Índice de doenças ocupacionais = N.º de Casos de Doenças Ocupacionais / Horas Trabalhadas x 200.000
Índice de gravidade (Taxa de Dias Perdidos) = N.º de Dias Perdidos / Horas Trabalhadas x 200.000
Taxa de absentismo = Dias de Ausência / Dias Trabalhados
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1.14. Programa de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo de risco de 
doenças graves (LA8)
No sentido da promoção da prevenção e controlo de doenças laborais, e no cumprimento da legislação em vigor, a AdTMAD 
faculta o acesso dos seus Colaboradores a consultas médicas de Medicina do Trabalho, recorrendo, para esse efeito, a serviços 
externos. São também realizadas visitas periódicas do Médico no Trabalho para conhecer in loco as condições de trabalho, com o 
objetivo de analisar os riscos profissionais para os Colaboradores e definir ações de melhoria das condições de trabalho.

2011 2012

N.º total de exames médicos 151 112

Exames de admissão 14 9

Exames periódicos 129 91

Exames ocasionais 8 12

1.15. Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos com sindicatos (LA9)
Durante o ano o biénio 2011-2012, não foi celebrado qualquer acordo com o sindicato que representa os Colaboradores da 
Empresa (Sindel).

1.16. Média de horas de formação por ano, por colaborador, por categoria e por género (LA10)
Durante o ano 2011 foram ministradas 46 ações de formação internas e externas, no total de 2.573 horas, abrangendo 96 
Colaboradores, o que corresponde a uma média de 11,8 horas de formação por Colaborador. No ano de 2012, este n.º aumentou 
consideravelmente, uma vez que foram ministradas 68 ações, no total de 5.813 horas, abrangendo 199 Colaboradores, uma média 
de 26 horas de formação por Colaborador.

Categoria Sexo 2011 2012

Administrador
H 16,0 11,5

M - -

Técnico A
H 9,6 25,5

M 0,0 14,8

Técnico B
H 14,2 32,1

M 38,5 18,1

Técnico C
H 0,0 0,0

M - -

Técnico Operativo A
H 8,7 27,0

M 0,0 0,0

Técnico Operativo B
H 14,9 17,8

M - -

Técnico Superior A
H 0,0 0,0

M 0,0 14,0

Técnico Superior B
H 7,1 28,1

M 15,6 26,5

Técnico Superior C
H 18,7 24,9

M - -
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Decorrente das ações de formação realizadas em 2012, a Empresa prevê continuar durante o ano de 2013, o esforço de 
desenvolvimento das competências dos seus Colaboradores, através da realização de mais ações de formação, com vista a 
responder a essas necessidades. Para o efeito recorre às necessidades técnico profissionais identificadas, aquando do levantamento 
das necessidades de formação dos Colaboradores, incorporando-as no plano de formação. 

A Empresa submeteu em finais de 2011, a uma candidatura para formação profissional, financiada pelo Plano Operacional de 
Potencial Humano (POPH). O montante de comparticipação do plano de formação da Empresa do ano de 2012 foi de 51.934,73€, 
o qual visou as áreas de operação, manutenção e segurança da Empresa. 

No âmbito das horas de formação apresentadas, inclui-se a formação para Colaboradores em matéria de segurança e saúde no trabalho:
•	 70 horas de formação em 2011, abrangendo apenas 6 Colaboradores;
•	  1.433 horas de formação em 2012, abrangendo um total de 116 Colaboradores. Estas ações dizem respeito a sensibilizações 

para a segurança no trabalho nas rotinas de operação e da manutenção, a diretiva ATEX e os manuais de proteção contra 
atmosferas explosivas, os primeiros socorros e como atuar em caso de emergência.

1.17. Programa de gestão de competência e formação contínua (LA11)
A gestão de recursos humanos considera a formação profissional como um elo fundamental das atividades da Empresa e está presente nas 
preocupações e prioridades da sua gestão, procurando melhorar e valorizar os Colaboradores, facultando-lhes o acesso a formação adequada 
aos seus perfis funcionais, enaltecendo a criação e a inovação contínua e adicionando mais-valia através do desenvolvimento e aprendizagem 
de novas competências técnico profissionais, necessárias e adequadas às funções que desempenham na estrutura orgânica da Empresa. 

Relativamente ao conhecimento e desenvolvimento pessoal, a Empresa facilita o acesso dos Colaboradores ao estatuto de 
trabalhador-estudante.

1.18. Avaliação de desempenho e de desenvolvimento de carreira (LA12) 
De acordo com a política da AdTMAD, foram efetuadas análises de desempenho em 2011, relativa ao ano de 2010 e em 2012, relativa 
ao ano de 2011 a todos os Colaboradores com contrato de trabalho a 31 de dezembro e com ausências não superiores a 6 meses.

1.19. Avaliação da satisfação dos Colaboradores 
Na AdTMAD não se procedeu a nenhuma avaliação da satisfação dos Colaboradores, no biénio 2011-2012.

2. Direitos Humanos

A salvaguarda e o respeito pelos direitos humanos de todos os seus Colaboradores é uma prática básica da AdTMAD. Neste 
sentido, reafirmando o seu compromisso com a observação dos direitos humanos, liberdade e igualdade de todos os seres 
humanos, em 2011 foram desenvolvidos procedimentos da norma SA 8000 Responsabilidade Social com vista à sua implementação. 

Com a implementação de um Sistema de Gestão da Responsabilidade Social, a AdTMAD pretende um incremento da capacidade 
competitiva da organização, garantindo a componente ética do seu processo e ciclo produtivo, e prevendo a adequação à legislação 
em vigor, através do cumprimento de requisitos associados a:
•	 Trabalho Infantil;
•	 Trabalho Forçado;
•	 Segurança e Saúde; 
•	 Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva;
•	 Discriminação;
•	 Práticas Disciplinares;
•	 Horário de Trabalho;
•	 Remuneração;
•	 Sistema de Gestão.
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HR1 - Contratos e acordos que incluam cláusulas relativas a direitos humanos
Por princípio, todos os contratos celebrados entre a AdTMAD e os seus fornecedores – quer de empreitada, quer de prestação 
de serviços – salvaguardam o direito ao trabalho seguro, já que incluem cláusulas específicas relativas à obrigação de cumprimento 
da legislação em matéria de SHST.

Estas obrigações são fiscalizadas e controladas por entidades independentes ou por fiscais da empresa, não se tendo conhecimento 
de nenhuma situação de infração ao nível dos direitos humanos durante o biénio 2011-2012. Acresce que estão perfeitamente 
incorporadas as práticas de controlo decorrentes dos Planos de Segurança e Saúde das empreitadas e obras.

HR2 - Fornecedores submetidos a avaliações referentes a direitos humanos
Embora a AdTMAD se encontre inserida numa região onde a proteção dos direitos humanos básicos não é uma preocupação 
específica, por serem já direitos adquiridos na sociedade, com a implementação da SA8000, os fornecedores associados a 
investimentos significativos e a prestação de serviços em geral, passarão a ser enquadrados na Política e Compromissos Sociais da 
AdTMAD, através de mecanismos de avaliação que incluem aspetos relacionados com Direitos Humanos.

Para todos os contratos de empreitada ou de prestação de serviços estão estabelecidas cláusulas de obrigatoriedade de 
cumprimento da legislação portuguesa referente ao Trabalho e à Higiene e Segurança, que são fiscalizadas pela AdTMAD e por 
entidades fiscalizadoras contratadas.

As eventuais situações de não conformidade relativas a trabalho infantil, discriminação, trabalho ilegal, higiene e segurança são 
prevenidas recorrendo aos mecanismos previstos na aplicação dos Planos de Segurança e Saúde. Em inspeções à obra é verificada 
documentação fundamental de cada trabalhador - BI, passaporte, seguros, aptidão médica, etc., pelo coordenador de segurança.

HR3 - Formação em políticas e procedimentos relativos a direitos humanos

HR 8 - 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, nenhum Colaborador usufruiu dessa formação. A análise desta temática é completada no âmbito dos indicadores LA10, 
LA11 e LA12, relativo a Formação e Educação como prática laboral.

HR4 - Número de casos de discriminação e medidas tomadas
A AdTMAD compromete-se a promover o respeito pela igualdade de oportunidades para todos os seus Colaboradores e 
potenciais Colaboradores. Todas as suas práticas, políticas e procedimentos estão orientadas no sentido de impedir a descriminação 
e o tratamento diferenciado em função da raça, género, orientação sexual, credo, estado civil, deficiência física, orientação política ou 
de opiniões de outra natureza, origem étnica ou social, naturalidade ou associação sindical.

Durante o biénio 2011-2012 não houve registo de qualquer caso de discriminação (racial, sexual, religiosa ou de qualquer outro tipo).

HR5 - Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação 
coletiva pode estar a correr um risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito
A AdTMAD é contra a detenção arbitrária, tortura ou execução e a favor da liberdade de organização e associação pacíficas, da 
liberdade ideológica, de consciência e religiosa, bem como das liberdades de opinião e de expressão.

HR6 - Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas 
tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil
A AdTMAD nunca empregará mão-de-obra infantil, forçada nem pactuará com tais práticas por parte de terceiros que lhe forneçam 
produtos ou prestem qualquer tipo de serviço.
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Na atividade da AdTMAD não existem quaisquer situações suscetíveis de ser consideradas como de risco de ocorrência de 
trabalho infantil.

Finalmente, a distribuição do Código de Ética e Conduta constitui uma via para reforçar a consciência para estes problemas.

HR7 - Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao 
escravo e as medidas tomadas para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo
A AdTMAD garante a salvaguarda da integridade moral dos seus Colaboradores, assegurando o seu direito a condições de 
trabalho que respeitem a sua dignidade individual. A AdTMAD procura proteger os seus Colaboradores de atos de violência 
psicológica e condena quaisquer atitudes ou comportamentos que resultem na discriminação ou contrariem as convicções dos seus 
Colaboradores – por exemplo insultos, ameaças, isolamento, invasão da privacidade ou limitação profissional.

A AdTMAD não permite qualquer forma de coação moral ou psicológica, nem comportamentos ofensivos da dignidade da pessoa 
humana. 

HR10 - Operações sujeitas a avaliação sobre direitos humanos

HR11 – Reclamações recebidas relativas a violação dos direitos humanos
A Empresa considera que 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. No biénio 2011- 
2012, não foi encontrada nenhuma situação que pusesse em causa estes princípios na AdTMAD. Também não foi recebida nenhuma 
reclamação relativamente a violações de direitos humanos (para outras reclamações, consultar o indicador PR5).

3. Comunidade local

Ciente das suas responsabilidades para com a sociedade envolvente, a AdTMAD, juntamente com o grupo AdP, estabeleceu um 
conjunto de linhas orientadoras que denominou de Cultura e Política Social, que prevê a sua atuação em três áreas distintas:
•	  Políticas sociais internas, no propósito de garantir a qualidade no trabalho, através da construção de cultura e práticas de 

desenvolvimento social na Empresa;
•	  Políticas sociais externas, no propósito de criação de uma estratégia de desenvolvimento sustentado da relação com a sociedade 

envolvente;
•	 Ética profissional e qualidade de serviço, no propósito de assegurar a sustentabilidade da estratégia de responsabilidade social.

SO 1 - Percentagem de operações com programas e práticas implementadas para gerir impactes na 
comunidade local

SO 9 - Atividades da Empresa com potencial impacte no envolvimento e desenvolvimento da comunidade local.

SO 10 - 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 AdTMAD na comunidade e ambiente em geral, é o 
próprio Sistema de Gestão Ambiental, certificado pela NP EN ISO 14001.

No que se refere aos impactes ambientais, o Sistema de Gestão Ambiental 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 AdTMAD.
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Assim, e dentro do âmbito das áreas atrás identificadas, e com o propósito de constituir uma relação positiva com a sociedade 
envolvente, foi atribuído o apoio a várias iniciativas de índole ambiental e cultural.

Considerando ainda como relevante para o seu papel no desenvolvimento da região, a Empresa é membro fundador do Museu do 
Douro que tem como objetivo registar, estudar e atuar no tecido extremamente complexo que é a Região Demarcada do Douro. 

Como tal, a AdTMAD manteve, durante o biénio 2011-2012, uma política social externa ativa, procurando abranger um vasto leque 
de ações que tornem possível uma melhor inclusão na sociedade envolvente.

No capítulo referente à relação com as Partes Interessadas são descritas várias atividades e iniciativas desenvolvidas pela AdTMAD 
com vista à integração da Empresa na sociedade e à sensibilização para o uso racional da água.

A AdTMAD mantém uma estratégia de comunicação com a comunidade na qual tem privilegiado a dimensão ambiental com 
destaque para as questões relacionadas com a preservação dos recursos hídricos. São apresentadas alguns desses exemplos.

4.Educação Ambiental 

O biénio 2011-2012 foi mais um ano de afirmação para a AdTMAD ao nível da comunicação, quer institucional, quer ao nível das 
campanhas de educação ambiental, quer de comunicação empresarial.

No capítulo da sensibilização ambiental, destacam-se as ações levadas a cabo durante o ano letivo de 2011/2012, em escolas da 
região, tal como já havia acontecido nos anos letivos anteriores em que foi distribuído material didático às escolas.

A AdTMAD continuou a sua política de educação ambiental, ao disponibilizar junto das escolas da região o jogo lúdico-didático 
sobre o tema da água, o AquaMAD. Este jogo, que tem vindo a ter um enorme sucesso, esteve presente em dezenas de escolas, bem 
como, em algumas feiras da região, sendo alvo de inúmeros pedidos para participações em diversas ações de caráter educacional.

Ainda no domínio das campanhas de sensibilização ambiental foram recebidas visitas de estudo:
•	  2011- nas ETAR de Vila Real, Chaves, Lamego, Murça, Bragança, Mirandela, Tarouca, Ervedosa Douro, Armamar, Peso Régua, 

Alfandega da Fé, Torre Moncorvo e nas ETA de Vilar, Sôrdo,  Azibo, Sambade, Balsemão e Pinhão, perfazendo um total de cerca 
2.085 visitantes; 

•	  2012- nas ETAR de Vila Real, Valpaços, Vidago, Lamego, Bragança, Mirandela, Armamar, Carrapatas, Montalegre, e nas ETA de Vilar, 
Sôrdo, Alto Rabagão, Azibo, Balsemão e Pinhão, perfazendo um total de 1.255 visitantes. 
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Paralelamente, com este projeto de sensibilização ambiental surge um outro, o Museu Virtual da Água da AdTMAD. Também este 
despertou muito interesse junto da comunidade, sendo também alvo de inúmeras reportagens e pedidos de informação, tanto 
pelo seu caráter inovador, mas também pela forma como aborda o tema da água, não como um recurso escasso, mais sim como 
algo que moldou uma cultura e um povo.

www.museuvirtualdaagua.com

SO2 - Percentagem e número total de unidades de negócio submetidas a avaliações de riscos relacionadas 
com corrupção

SO3 - Percentagem de empregados formados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização

SO4 - Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

As áreas da Empresa cujas atividades revelam maior permeabilidade à ocorrência de situações de corrupção são:

1. Contratação de empreitadas;
2. Aquisição de bens e serviços;
3. Concessão de benefícios públicos (Patrocínios e Donativos).
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A AdTMAD aprovou em Conselho de Administração o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, a 28.10.2009, 
tendo em vista a transparência e o bom governo da sociedade, e de forma a acolher a recomendação do conselho de prevenção da 
corrupção, a AdTMAD atualizou, em dezembro de 2011, este documento, disponibilizando a nova versão a todos os Colaboradores 
e Partes Interessadas.

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas dá cumprimento à Recomendação do CPC, de 1 de julho de 
2009, abrangendo a Águas Trás-os-Montes e Alto Douro (AdTMAD) enquanto Empresa pertencente ao grupo Águas de Portugal. 

Este Plano 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. Este pretende reforçar os Colaboradores no que respeita a comportamentos éticos e boas práticas no 
relacionamento comercial com clientes, fornecedores e demais entidades.

Com a adoção deste documento a AdTMAD pretende reforçar a cultura da Empresa e dos seus Colaboradores no que respeita a 
comportamentos éticos e boas práticas no relacionamento comercial com clientes, fornecedores e outras entidades, conforme os princípios 
orientadores que constam do código de conduta e ética do grupo AdP que a AdTMAD acolheu, nos termos e conforme já referido.

No âmbito do controlo e monitorização do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, compete à AdTMAD a 
responsabilidade por preencher os questionários de avaliação do respetivo cumprimento e garantir que as informações contidas 
são verdadeiras e que não são omissos voluntariamente ou suprimidos quaisquer factos relevantes para o combate à corrupção e 
infrações conexas.

Esta avaliação tem sido efetuada pela Empresa, de forma sistemática, em 2011 e 2012 foi efetuada avaliação no âmbito do 
preenchimento do questionário remetido pela AdP para avaliação do cumprimento do plano de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas, não tendo sido identificados incidentes a este nível. 

Não foi identificada a necessidade de realização de formação formal no âmbito das políticas e procedimentos anticorrupção.

Não foram detetados casos de corrupção.

SO5 - Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies
Não existem posições assumidas quanto a políticas públicas nem participação na elaboração de políticas públicas e em grupos de 
pressão. 

SO 6 - Contribuições a partidos políticos ou instituições relacionadas
Não houve contribuições financeiras a partidos políticos ou instituições relacionadas.

SO 7 - Ações judiciais por concorrência desleal
Em consequência do mercado onde a AdTMAD opera ser um mercado regulado, não houve qualquer ação judicial decorrente de 
concorrência desleal, falseamento ou monopólio.

SO8 - Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não 
conformidade com leis e regulamentos
No biénio 2011-2012, o montante envolvido no pagamento de multas significativas e número total de sanções não monetárias 
resultantes de não conformidade com leis e regulamentos foi nulo. No entanto, existe um processo de contraordenação  
n.º 281200098 instaurado pela Autoridade para as Condições de Trabalho, onde é imputada à AdTMAD Contra-ordenação punida 
com coima de 612,00€. O processo encontra-se em fase administrativa e foi apresentada defesa escrita.
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Produtos
A AdTMAD tem plena consciência da importância do seu papel e das responsabilidades no cumprimento das metas, nacionais e 
comunitárias estabelecidas no setor do abastecimento de água para consumo humano e tratamento de águas residuais.

Consciente que a produção e distribuição de água potável e a recolha e tratamento de águas residuais representa um serviço 
essencial à comunidade, considera prioritário garantir a máxima qualidade dos serviços prestados aos clientes, para tal, obriga-se a 
respeitar integralmente a legislação aplicável e as normas nacionais mais exigentes do setor, adotando uma postura de transparência 
sobre as atividades que desenvolve. 

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactes na saúde e segurança 
são avaliados visando a melhoria, e a percentagem de produtos e serviços sujeitos a esses 
procedimentos (PR 1)
Conforme descrito anteriormente, a AdTMAD tem implementado e certificado um Sistema de Gestão Integrado (SGI) que inclui 
uma vertente de Gestão da Qualidade de acordo com a norma internacional ISO 9001:2008. O sistema de gestão garante o 
controlo das operações e parâmetros relevantes em todas as atividades da AdTMAD, captação, tratamento, transporte, distribuição, 
de forma a permitir a qualidade adequada dos serviços prestados.

O controlo de qualidade das águas constitui uma atividade central, depositando a Empresa na mesma um elevado grau de exigência, de 
modo a assegurar um elevado nível de qualidade do produto entregue aos seus clientes utilizadores. Para o efeito a Empresa instituiu 
um plano de monitorização que até ao momento se tem revelado eficaz, respondendo às exigências definidas na legislação aplicável.

Nº total de casos de não-conformidades com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados com os impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida (PR 2)
A AdTMAD dispõe de um procedimento interno que estabelece as regras e define as responsabilidades para a análise e tratamento 
de não-conformidades e para identificar melhorias necessárias e potenciais fontes de não-conformidades.

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 a manutenção preventiva no Sistema. 

Assim, a AdTMAD dispõe de planos de monitorização, equipamentos e equipas constituídas com o objetivo de controlar e garantir 
a qualidade da água produzida e distribuída, assim como o efluente descarregado no meio hídrico. A monitorização e controlo 
assegurados cobrem todas as fases dos processos de produção e distribuição, desde a captação ao ponto de entrega no caso dos 
subsistemas de abastecimento, e desde a entrada das ETAR, fases de tratamento, efluente final e meio recetor.
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PCQA O Programa de Controlo Qualidade da Água, estabelece o controlo legal de acordo com o 
Decreto-Lei no 306/2007 de 27 de agosto, nos pontos de entrega a entidades gestoras dos 
parâmetros legais, realizado por laboratório acreditado.

PCQAR O Programa de Controlo Qualidade da Águas Residuais, estabelece o controlo legal de acordo 
com o disposto nas licenças de descarga, à saída das ETAR, sendo realizado por laboratório 
acreditado.

PCQAR Complementar O Programa de Controlo Qualidade Complementar, estabelece o controlo à entrada e saída 
das ETAR, de outros parâmetros considerados relevantes, realizado por laboratório acreditado.

PCQA Complementar O Programa de Controlo Qualidade Complementar, estabelece o controlo nos pontos de 
entrega a entidades gestoras, sistema de adução, nas origens, no processo de tratamento e 
nas redes de adução e distribuição, dos parâmetros legais e outros considerados relevantes, 
realizado por laboratório acreditado.

PCOSAA Programas de Controlo Operacional da Qualidade da Água, um para cada Estação de 
Tratamento, onde se estabelece a monitorização das captações, das operações de tratamento 
e de parte da adução, realizado internamente.
Este Plano tem por objeto rastrear a qualidade da água para consumo humano em toda a 
extensão do sistema de abastecimento e detetar, em tempo útil, possíveis anomalias, ocasionais 
ou sistemáticas, de modo a permitir a tomada de medidas preventivas eficazes.

PCOSAR Programas de Controlo Operacional das Águas Residuais, um para cada subsistema de águas 
residuais, onde se estabelece a monitorização desde o afluente, operações de tratamento, 
efluente final e meio recetor, realizado internamente.
Este Plano tem por objeto rastrear a qualidade das águas residuais descarregadas e detetar, em 
tempo útil, possíveis anomalias, ocasionais ou sistemáticas, de modo a permitir a tomada de 
medidas preventivas eficazes.

PAHR Plano Anual de Higienização dos Reservatórios e um conjunto de procedimentos operacionais 
que garantem que são mantidas as condições adequadas à salvaguarda da qualidade da água 
nos reservatórios.

Analisadores em contínuo Equipamentos instalados em diversos pontos do sistema de abastecimento.

Entre os sistemas e planos de controlo que visam garantir a qualidade da água fornecida e efluente descarregado destacam-se os seguintes:
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Produto Água 
Para os subsistemas de abastecimento de água em exploração, o Controlo de Qualidade da Água implementado durante o ano de 
2012, baseou-se no cumprimento de um PCQA, aprovado pela ERSAR. Nesse plano são definidos locais de amostragem, número 
de amostras a recolher, frequências, parâmetros a analisar e valores a respeitar.

No balanço da aplicação do PCQA de 2012, o cumprimento da qualidade da água de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 
27 de agosto foi de 100%, não tendo sido detetadas quaisquer não conformidades.

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 4.554 determinações com valor paramétrico definido na legislação.
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Neste âmbito, realizaram-se 4.554 determinações em 2012, obtendo-se uma percentagem de conformidade da qualidade 
da água distribuída de 100%.

A melhoria da qualidade da água fornecida deve-se a otimização dos processos e tratamento, a adequação e aumento da 
monitorização de parâmetros chave dos planos de controlo operacional.
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Além destas determinações, importa ainda referir a monitorização efetuada pela AdTMAD às células de fitoplâncton na água bruta 
e na água tratada. Relativamente a células de fitoplâncton, a OMS sugere a implementação de um Programa de Vigilância com 3 
níveis de alerta, baseados nos resultados da monitorização de células e da concentração das toxinas MC-LR na água bruta, a que 
devem responder tanto os níveis de resposta definidos em função da capacidade da ETA para eliminar toxinas. Durante o ano de 
2009, com intensificação nos meses de verão, a AdTMAD monitorizou a existência de células de fitoplâncton na água bruta e na 
água tratada.

Em situações de incumprimento dos valores paramétricos relativos à qualidade da água (Decreto-Lei n.º 306/07, de 27 de agosto), 
estes são comunicados à ERSAR, Clientes e Autoridade de Saúde da zona abastecida até ao final do dia útil seguinte. Posteriormente 
é dado conhecimento das ações corretivas adotadas e o resultado das mesmas. Anualmente é remetido à ERSAR todos os dados da 
qualidade da água segundo o PCQA aprovado, a ERSAR elabora um relatório anual sobre o desempenho das Entidades Gestoras 
em Portugal no qual a qualidade da água fornecida é um dos indicadores avaliados. 
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Produto Águas Residuais 
O Controlo Analítico para Efeitos de Verificação do Cumprimento das Licenças de Descarga, realizado em todos os subsistemas 
geridos pela AdTMAD, foi realizado recorrendo-se a laboratório externo acreditado, para demonstração da conformidade da 
qualidade dos efluentes tratados e descarregados. 

Para efeitos do Plano de Verificação do Cumprimento das Licenças de Descarga, foram realizadas, em 2011, 5.869 análises e, em 
2012, 6.210 amostragens, com uma taxa de cumprimento do plano de 100%.

A diminuição do indicador população equivalente está diretamente relacionado com a diminuição de caudal afluente às ETAR e a 
diminuição da concentração à entrada.

Verifica-se uma clara melhoria das condições de descarga para todos os parâmetros analisados refletindo a maturidade dos 
subsistemas de saneamento de águas residuais.
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Nota: Para o cálculo deste indicador foram tidos em conta os pressupostos da ERSAR - Percentagem da população equivalente que é servida com estações de 
tratamento que asseguram o cumprimento da licença de descarga.

Tipo de informação dos produtos e serviços, exigida pelos procedimentos de rotulagem, e percentagem de 
produtos e serviços sujeitos a essas exigências (PR3) e Nº 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 (PR4).

A AdTMAD é uma Entidade Gestora de sistemas em “alta”, pelo que não existe uma relação direta entre a Empresa e os 
consumidores finais. Apesar disso, ao assumir junto das entidades gestoras em “baixa”, os seus Clientes, o compromisso do 
fornecimento de água de qualidade e nas quantidades contratadas, a um custo socialmente aceitável, a AdTMAD empenha-se 
indiretamente na satisfação dos Consumidores.
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No sítio da AdTMAD (www.aguas-tmad.pt) estão disponíveis informações sobre a Empresa, nomeadamente, dados da qualidade da 
água abastecida que são atualizados trimestralmente. Para além disso, a Empresa responde a todos os Consumidores que entrem 
em contacto, através de forma escrita ou verbal, sob a forma de reclamações ou pedidos de informação.

Os resultados são publicados no site (www.aguas-tmad.pt) de acordo com os conteúdos e periodicidades previstos na legislação, 
não tendo sido identificadas não conformidades neste procedimento de informação.

Não existe histórico de qualquer reclamação da ERSAR, autoridades da saúde (DGS ou ARS) ou reclamações fundamentadas de 
outras Partes Interessadas acerca da informação disponibilizada sobre a qualidade da água fornecida.

Práticas relacionadas com a satisfação do Cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem o nível de 
satisfação (PR 5)
A AdTMAD tem promovido, para além dos mecanismos formais de comunicação estabelecidos, uma relação de proximidade com 
os Clientes:
•	 Resposta a pedidos de informação relacionados com o serviço de abastecimento de água e saneamento de águas residuais; 
•	 Envio dos resultados da qualidade da água / águas residuais;
•	 Envio de comunicação de ocorrência de não-conformidades relacionadas com a qualidade da água; 
•	 A divulgação do Relatório de Sustentabilidade da AdTMAD e auscultação sobre o respetivo conteúdo, entre outras.

A AdTMAD desenvolve o esforço de compreender e satisfazer as necessidades dos seus Clientes e monitoriza a sua satisfação, através 
da realização de inquéritos anuais que abrangem dimensões do produto e do serviço prestado: qualidade da água; continuidade do 
abastecimento; prontidão de resposta ao Cliente em situações de emergência, relatórios de qualidade, resposta a reclamações e 
pedidos de informação e comunicação com Cliente. 

Os Clientes / Acionistas sujeitos a avaliação de satisfação, tiveram oportunidade de avaliar, 7 atributos que caracterizam o serviço 
prestado e o produto fornecido assim como o desempenho da AdTMAD em termos globais, numa escala de 1 a 5, em que 1 
corresponde a “Muito Bom” e 5 a “Mau”. 

No início de 2013 foi efetuada avaliação da satisfação dos Clientes, a um total de 20 de Clientes. Nesta última avaliação foram 
atingidos os 87,9%.

Os resultados da consulta efetuada demonstram que, em termos médios, todos os atributos foram classificados com um nível igual 
ou superior a bom. 

Com o objetivo de determinar o nível de satisfação global dos Clientes consultados, foi efetuado ainda um tratamento dos 
resultados do questionário recorrendo à atribuição de ponderações aos diferentes atributos avaliados.
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Em média, os Clientes da AdTMAD consultados atingiram um nível de satisfação de 88%.

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.

Durante o ano 2012 registaram-se um total de 132 reclamações provenientes de Clientes e não Clientes, que representa 82% do 
total de reclamações e reflete um claro aumento em relação aos anos anteriores.
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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 AdTMAD, por ex.), foi de 47% para a totalidade dos 
sistemas (abastecimento e saneamento) e das reclamações recebidas em 2012 e de 64% em 2011.

Relativamente às reclamações dos Clientes, verifica-se que grande parte das reclamações recebidas prende-se com questões de 
faturação (caudais mínimos e tarifa) seguindo-se a qualidade da água fornecida. 
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Outro

Obras

Invasão de Propriedade Privada
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Motivo das reclamações

Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing (PR6)

Não conformidades com códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing (PR7)
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 um procedimento para a Politica de Patrocínios, Publicidade Institucional 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.

Consideram-se como publicidade institucional 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.

De acordo com o disposto no artigo 1.º da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro, integram o conceito de publicidade 
institucional as campanhas, ações informativas e publicitárias e quaisquer outras 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.
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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 AdTMAD 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 AdTMAD durante biénio de 2011-2012 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, nos Relatórios e Contas 2011 e 2012 é apresentado o montante global gasto com iniciativas de publicidade 
institucional durante os respetivos anos.

No desenvolvimento das iniciativas de publicidade institucional, a AdTMAD, cumpriu integralmente as determinações da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho.

A informação sintética relativa ao aluguer de espaços para publicidade institucional da AdTMAD 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.

Reclamações relativas a violação de privacidade do Cliente (PR 8)
Na AdTMAD não existe histórico de quaisquer reclamações relativas à violação da privacidade de Clientes.

Multas (significativas) decorrentes de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento 
e uso de produtos e serviços (PR 9)
Não se assinalaram coimas resultantes de incumprimentos relativos ao fornecimento e utilização de produtos e serviços.
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2.4 Localização da sede da organização 5
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3-4

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses e técnicas, que sustentam 
as estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e outras informações do relatório

Ao longo do relatório

3.10 Explicação da natureza e das consequências de qualquer reformulação de informações contidas em 
relatórios anteriores e o motivo da reformulação

Não existem

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a âmbito, limite ou 
métodos de medição aplicados no relatório

3-4
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3.13 Políticas e procedimentos atuais existentes para fornecer verificações externas do relatório 4
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4.1 Estrutura de Governação 10;17-20
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17-18
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24

4.5 Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governação, diretoria executiva 
e demais executivos e o desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental)
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Secção remuneração 

do Conselho de 
Administração

4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governação para assegurar que conflitos de interesse 
sejam evitados

27-28;32-33

4.7 Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros do mais alto órgão 
de governação para definir a estratégia da organização e o seu comprometimento para questões 
relacionadas com temas económicos, ambientais e sociais, incluindo considerações de géneros ou 
outros indicadores de diversidade

R&C 2011 e 2012 - 
Secção remuneração 

currículos do Conselho 
de Administração

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o 
desempenho económico, ambiental e social, assim como o estado de sua implementação

21-24

4.9 Procedimentos do mais alto órgão de governação para supervisionar a identificação e gestão por 
parte da organização do desempenho económico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades 
relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas acordadas internacionalmente, 
códigos de conduta e princípios

33-37

4.10 Processos para a autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de governação, especialmente 
com respeito ao desempenho económico, ambiental e social

19-21

Compromissos com Iniciativas Externas

4.11 Explicação sobre se e como o princípio de precaução é tratado pela organização 39-43

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter económico, ambiental 
e social que a organização subscreve ou endosse

27-31;33-35

4.13 Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/
internacionais de defesa

110

Participação das Partes Interessadas

4.14 Lista das principais Partes Interessadas da organização 47-48

4.15 Base para identificação e seleção das principais Partes Interessadas 46
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grupo de interessados

4.17 Principais questões e preocupações apontadas pelos interessados como resultado da consulta, e 
como a organização responde a estas questões e preocupações

47-50
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AdTMAD
Indicador Página Valor 2011 Valor 2012

ASPETO: DESEMPENHO ECONÓMICO

Económico

Forma de Gestão

EC1
Valor económico direto gerado e 
distribuído (milhares de euros)

Valor económico direto gerado

60-62

29.427.770 32.757.346

Receitas 29.427.770 32.757.346

Valor económico distribuído 28.652.174 32.157.431

Custos operacionais 13.916.653 15.365.011

Salários e benefícios de empregados 4.380.855 4.093.488

Pagamento a fornecedores de capital 10.123.739 12.373.287

Pagamentos ao Estado 230.927,54 343.644,74

Investimentos na Comunidade 0 0

Valor económico acumulado 775.596 581.915

EC2
Implicações financeiras e outros riscos 
e oportunidades para as atividades da 
organização, devido às alterações climáticas

63 Qualitativo Qualitativo

EC3
Cobertura das obrigações em matéria 
de plano de benefícios da organização 
(milhares de euros)

Encargos sobre remunerações 63-64 818.802 862.502

EC4 Benefícios financeiros significativos, recebidos pelo governo (milhares de euros) 64 37.119,947 11.737,719

EC5

Variação da proporção do salário mais 
baixo por género comparado com 
o salário mínimo local, nas unidades 
operacionais importantes.

Rácio entre o salário mais baixo da 
AdTMAD e o salário mínimo nacional  
– Sexo Feminino

65 121% 121%

Rácio entre o salário mais baixo da 
AdTMAD e o salário mínimo nacional  
– Sexo masculino

65 109% 109%

EC6
Política, práticas, e proporção das despesas 
em fornecedores locais (milhares de euros), 
em unidades operacionais importantes

65-66 Qualitativo Qualitativo

EC7

Procedimentos para contratação local e 
proporção de membros de alta gerência 
recrutados na comunidade local em 
unidades operacionais importantes

65-66 Qualitativo Qualitativo

EC8

Desenvolvimento e impacto de 
investimentos em infraestruturas e serviços 
fornecidos, essencialmente para benefício 
público através de compromisso comercial 
em géneros ou sem fins lucrativos (euros)

66-69 Qualitativo Qualitativo

EC9
Identificação e descrição de impactes 
económicos indiretos significativos, 
incluindo a extensão dos impactes

66-69 Qualitativo Qualitativo
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AdTMAD
Indicador Página Valor 2011 Valor 2012

ASPETO: DESEMPENHO AMBIENTAL

Forma de Gestão

EN1
Consumo de materiais por peso  
ou volume

Reagentes total (ton/ano)

71-73

2.806 3.018

Massas lubrificantes (ton) 65 0,4

Óleos lubrificantes (litros) 448 835

Papel (kg/ano) 2.444 1.134

EN2
Materiais usados provenientes 
de reciclagem

Papel reciclado (kg/ano)
73-74

2.400 1.018

% papel reciclado 98,2% 89,8%

EN3
Consumo direto de energia, segmentado 
por fonte primária

Consumo gasolina (l/ano)

75-79

4.115 2.282

Consumo gasóleo (l/ano) 246.850 230.263

Frota (l/ano) 237.754 227.399

Geradores e caldeiras (l) 9.096 2.864

Biogás (m3) 154.993 6.557

Consumo gasolina (GJ) 140 78

Consumo gasóleo (GJ) 8.887 8.488

Frota (GJ) 8.559 8.386

Geradores e caldeira (GJ) 328 102

Biogás (GJ) 3.332 141

EN4
Consumo indireto de energia, segmentado 
por fonte primária

Eletricidade (GJ/ano)

75-79

109.818 113.144

Eletricidade (kWh) 30.375.921 31.310.076

SAA (kWh) 15.634.619 16.322.471

SAR (kWh) 14.741.302 14.987.605

Consumo específico SAA (kWh/m3) 0,8 0,8

Consumo específico SAR (kWh/m3) 0,8 0,9

Eletricidade (GJ/ano) 109.818 113.144

 Hídrica 16.605 11.292

 Eólica 34.858 45.376

 Cogeração renovável 4.249 4.496

 Outras renováveis 4.048 5.518

 Resíduos sólidos urbanos 1.854 1.792

 Cogeração fóssil 11.197 12.134

 Gás natural 15.937 10.160

 Carvão 15.320 17.107

 Nuclear 5.218 5.080

 Fuelóleo 532 189
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EN5
Energia economizada devido a melhorias 
em conservação e eficiência 

Instalação de Equipamentos de 
compensação

79-82

- 24

Redução anual estimada (€) 11.862 19.000

Auditoria energética+PRE'n (SGCIE) - Qualitativo

Instalação de unidades fotovoltaicas  
de produção

13 11

Energia produzida (kWh) 58.177 65.704

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e 
serviços com baixo consumo de energia, 
ou que usem energia gerada por recursos 
renováveis e a redução na necessidade de 
energia resultante dessas iniciativas

Sistemas termosolares para aquecimento 
de água

82-85

13 11

Energia produzida em motogerador 
(Biogás) (kWh)

72.246 2.514

Sistemas de alimentação autónomos 10 10

Energia produzida (kWh) 8.000 4.800

EN7
Iniciativas para redução do consumo 
indireto de energia e redução alcançada

82-85 Qualitativo Qualitativo

EN8
Total de consumo de água segmentado 
por fonte

Total (milhares m3/ano)

85-88

17.339 17.707

Superficial (milhares m3) 99,9% 99,9%

Subterrânea (milhares m3) 0,1% 0,1%

Total água importada (milhares m3) 1.746 1.746

Perdas (m3) 624.747 578.710

Ineficiência 3% 3%

EN9
Fontes de água significativamente afetados 
pelas captações de água

Total (m3/ano)

88-89

Qualitativo Qualitativo

Sôrdo (%) 255% 250%

Azibo (%) 9% 9%

EN10
Percentagem e volume total de água 
reciclada e reutilizada

Água reutilizada SAA (m3)

89-91

1.132.621 1.107.442

Água reutilizada SAA (%) 6,5% 6,3%

Água reutilizada SAR (m3) 333.153 325.602

Água reutilizada SAR (%) 2% 2%

EN11

Localização e áreas das terras pertencentes 
à organização, arrendadas ou por ela geridas, 
em áreas protegidas e em áreas ricas em 
biodiversidade, exteriores às áreas protegidas

Total (ha) 91-93 107 107

EN12

Descrição dos impactes significativos 
das atividades, produtos e serviços na 
biodiversidade nas áreas protegidas e nas 
áreas com elevada biodiversidade fora das 
áreas protegidas

– 91-93 Qualitativo Qualitativo

EN13 Habitats protegidos ou restaurados 94 Qualitativo Qualitativo

EN14
Estratégias, medidas em vigor e planos 
futuros para gestão dos impactes na 
biodiversidade

94 Qualitativo Qualitativo



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_146

EN15

Número de espécies na Lista Vermelha da 
IUCN e em listas nacionais de conservação 
com habitats em áreas afetadas por 
operações, descriminadas por nível de 
risco de extinção

Total 94-95 40 40

EN16
Total de emissões de gases com efeito 
de estufa, diretas e indiretas, por fonte de 
energia, por peso

Gasolina (CO2 - t CO2e)

95-97

5,38

Gasolina (CH4 - t CO2e) 0,02

Gasolina (N2O - t CO2e) 0,01

Gasóleo - geradores e caldeira  
(CO2 - t CO2e)

7,64

Gasóleo - geradores e caldeira  
(CH4 - t CO2e)

0,00

Gasóleo - geradores e caldeira  
(N2O - t CO2e)

0,02

Gasóleo - Frota (CO2 - t CO2e) 620,71

Gasóleo - Frota (CH4 - t CO2e) 0,11

Gasóleo - Frota (N2O - t CO2e) 1,56

Eletricidade (t CO2) 7.170,01

Total (ton/ano) 7.805,45

EN17
Outras emissões indiretas de gases com 
efeito de estufa relevantes, por peso

97 6,4 6,01

EN18
Iniciativas de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa e a redução alcançada

97 Qualitativo Qualitativo

EN19
Emissões de substâncias destruidoras de 
ozono, por peso

98 Qualitativo Qualitativo

EN20

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 
significativas

98-99

11,3 10,8

Emissões NOx (t) 7,4 7,1

Emissões SO2(t) 1,9 1,9

Emissões COV(t) 2 1,9

EN21
Total de efluentes líquidos classificados por 
qualidade e por destino

Total (milhares m3/ano)

99-102

19.129 16.207

Caudal em bypass (m3) 25.734 11.517

Cargas 2.167 1.622

CBO5 (t) 319 220

CQO (t) 1.121 877

SST (t) 283 224

P (t) 63 47

N (t) 381 254
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EN22
Quantidade total de resíduos por tipo e 
por método de tratamento

Total de resíduos produzidos (ton/ano)

102-105

13.853 16.016

Resíduos não perigosos (ton/ano) 13.849 16.013

Valorização 11.799 15.210

Eliminação 2.055 803

Resíduos Perigosos (ton/ano) 5 3

Valorização 3 2,5

Eliminação 2 0,5

EN23
Número e volume total de derrames 
significativos

105 8 10

EN24

Peso de resíduos transportados, 
importados, exportados ou tratados 
considerados perigosos nos termos da 
Convenção de Basileia – Anexos I, II, III e 
VIII e percentagem de carregamento de 
resíduos transportados internacionalmente 

105-106 NA NA

EN25

Identificação, tamanho, estado de proteção, 
e valor da biodiversidade das fontes 
de água (e respetivos ecossistemas ou 
habitats) significativamente afetadas pela 
descarga e escoamento de água realizados 
pela organização relatora

ND ND

EN26
Iniciativas para fornecer produtos com 
baixo consumo de energia

82-85 
106

Qualitativo Qualitativo

EN27
Percentagem recuperada dos produtos 
vendidos e das suas respetivas embalagens

Não Aplicável 

dada a natureza 

da atividade da 

AdTMAD

Não Aplicável 

dada a natureza 

da atividade da 

AdTMAD

EN28

Valor monetário de multas significativas e o 
número total de sanções não-monetárias, 
pelo não cumprimento das leis e regulações 
ambientais

Valor (euros) 107 0 0

EN29
Impactes ambientais significativos resultantes 
do transporte – 107 Qualitativo Qualitativo

EN30
Total de custos e investimentos com a 
proteção ambiental, por tipo

Custos com Medições Gasosas e Medições 
de Ruído, Recolha de Resíduos, Investimento 
com proteção ambiental (em euros)

107-108

Custos  
829.489 €

Custos  
755.583 €

Investimento  
7.902 mil €

Investimento 
3.842 mil €
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AdTMAD
Indicador Página Valor 2011 Valor 2012

ASPETO: DESEMPENHO SOCIAL

Forma de Gestão

Práticas Laborais

LA1

Mão-de-obra total por tipo de emprego 
(tempo integral ou parcial), tipo de 
contrato de trabalho (integral ou parcial)  
e por região e por sexo

Total Trabalhadores

110-111

220 222

Efetivos – Masculino 121 134

Efetivos – Feminino 40 39

Prazo – Masculino 46 43

Prazo – Feminino 5 6

Outros – Masculinos 7  

Outros – Femininos 1  

LA2
Total de (n.º e taxa) entradas, saídas e 
taxa de rotatividade de Colaboradores, 
discriminado por sexo e por faixa etária

Total de Saídas

115

6 8

Taxa Rotatividade Global 2,8% 3,6%

Mulheres 3 1

Homens 3 7

<30 4 3

30 a 50 2 5

>50 0 0

LA3
Benefícios para os Colaboradores a tempo integral, que não são atribuídos aos 
Colaboradores temporários ou a tempo parcial

111-112 Qualitativo Qualitativo

LA4 Percentagem de empregados abrangidos por acordos de contratação coletiva 117-118 0 0

LA4 Percentagem de empregados sindicalizados 117-118 28% 19%

LA5
Período mínimo de anúncio sobre mudanças nas operações da organização relatora, 
incluindo se está especificado em acordos sindicais

117-118 Não existem Não existem

LA6
Percentagem da mão-de-obra total representada em comités formais de saúde e 
segurança, compostos por gestores e trabalhadores, que ajudam na monitorização e 
aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional

118

A AdTMAD 
não dispõe de 
Comissão de 
Segurança no 
Trabalho, de 

acordo com a 
redação dada na 

Lei 102/2009

A AdTMAD 
não dispõe de 
Comissão de 
Segurança no 
Trabalho, de 

acordo com a 
redação dada na 

Lei 102/2009

LA7

Tipo de lesões, dias perdidos, índice 
de absentismo e número de óbitos 
relacionados com o trabalho, discriminados 
por sexo

N.º de óbitos 0 0

N.º Acidentes 25 25

Doenças ocupacionais 0 0

Dias perdidos 251 411

Horas de ausência 2.005 3.284

Total de horas efetivas 381.002 431.366

Potencial máximo de horas 444.730 450.344
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LA7

Tipo de lesões, dias perdidos, índice 
de absentismo e número de óbitos 
relacionados com o trabalho, discriminados 
por sexo

Taxa de Acidentes (N.º acidentes / horas 
trabalhadas x 200.000) – Homem

118-119

13% 11%

Taxa de Acidentes (N.º acidentes / horas 
trabalhadas x 200.000) – Mulher

0% 0,5%

Taxa de doenças ocupacionais (N.º de 
casos de doenças ocupacionais / horas 
trabalhadas x 200.000)

0% 0%

Taxa de dias perdidos (N.º de dias perdidos / 
horas trabalhadas x 200.000) – Homem

140 186

Taxa de dias perdidos (Nº de dias perdidos / 
horas trabalhadas x 200.000) – Mulher

0 4,2

Taxa de absentismo (dias de ausência / dias 
trabalhados) – Homem

0,5% 0,7%

Taxa de absentismo (dias de ausência / dias 
trabalhados) – Mulher

0% 0%

LA8

Programas em curso de educação, 
formação, aconselhamento, prevenção e 
programas de controlo de risco em curso, 
para garantir assistência aos Colaboradores, 
as suas famílias, ou membros da 
comunidade, a respeito de doenças graves

N.º total exames médicos

119

151 112

Exames de admissão 14 9

Exames periódicos 129 91

Exames ocasionais 8 12

LA9
Tópicos relativos a saúde e segurança 
abrangidos por acordos sindicais

119

Durante o ano 

de 2012, não 

foi celebrado 

qualquer acordo 

com o sindicato 

que representa os 

Colaboradores da 

Empresa (Sindel)

Durante o ano 

de 2012, não 

foi celebrado 

qualquer acordo 

com o sindicato 

que representa os 

Colaboradores da 

Empresa (Sindel)

LA10
Média de horas de formação por ano, por 
empregado e por categoria e por sexo

Total Horas Formação 2.572,86 5.813

Total de horas de formação na área da 
saúde e segurança ocupacional

70 1.425

N.º total de horas de formação  
– Sexo Masculino

1.804,4 4.775,7

N.º total de horas de formação  
– Sexo Feminino

768,5 1.035

N.º de horas por trabalhador – Homem 17,1 27

N.º de horas por trabalhador – Mulher 10,4 23

Administradores – Homem 16 12

Técnico Superior C – Homem 18,7 24,9

Técnico Superior C – Mulher 0 0

Técnico Superior B – Homem 7,1 28,1 

Técnico Superior B – Mulher 15,6 26,5

Técnico Superior A – Homem 0 0

Técnico Superior B – Mulher 0 14



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_150

LA10
Média de horas de formação por ano, por 
empregado, por categoria e por sexo

Técnico C – Homem 0 0

Técnico C – Mulher 0 0

Técnico B – Homem 14,2 32

Técnico B – Mulher 38,5 18

Técnico A – Homem 9,6 26

Técnico A – Mulher 0 15

Técnico Operativo B – Homem 14,9 17,8

Técnico Operativo B – Mulher 0 0

Técnico Operativo A – Homem 8,7 27

Técnico Operativo A – Mulher 0 0

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem ao longo da vida que 
suportem a empregabilidade dos empregados e os assintam na gestão dos objetivos 
de carreira

121 Qualitativo Qualitativo

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

121 100% 100%

LA13

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

ADMINISTRADORES

112-114

2 2

<30 0 0

30 a 50 0 0

>50 2 2

Homens 2 2

Mulheres 0 0

TÉCNICOS SUPERIORES C 9 9

<30 0 0

30 a 50 6 6

>50 3 3

Homens 9 9

Mulheres 0 0

TÉCNICOS SUPERIORES B 63 63

<30 2 2

30 a 50 59 59

>50 2 2

Homens 32 32

Mulheres 31 31



AdTMAD_Relatório de Sustentabilidade Biénio 2011-2012_151

LA13

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

TÉCNICOS SUPERIORES A

112-114

3 3

<30 0 0

30 a 50 3 3

>50 0 0

Homens 1 1

Mulheres 2 2

TÉCNICOS C 1 1

<30 0 0

30 a 50 0 0

>50 1 1

Homens 1 1

Mulheres 0 0

TÉCNICOS B 28 29

<30 7 9

30 a 50 20 19

>50 1 1

Homens 21 22

Mulheres 7 7

TÉCNICOS A 9 8

<30 2 2

30 a 50 7 6

>50 0 0

Homens 5 4

Mulheres 4 4

TÉCNICOS OPERATIVOS B 11 10

<30 0 0

30 a 50 10 9

>50 1 1

Homens 11 10

Mulheres 0 0

TÉCNICOS OPERATIVOS A 92 99

<30 28 31

30 a 50 63 67

>50 1 1

Homens 91 98

Mulheres 1 1
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LA14
Retribuição base mensal média entre 
mulheres e homens, por categoria 
funcional 

ADMINISTRADORES

117

- -

Média Salário Homens 6.518 3.522

Média Salário Mulheres 0 0

TÉCNICOS SUPERIORES C - -

Média Salário Homens 3.325,6 3.325,6

Média Salário Mulheres 0 0

TÉCNICOS SUPERIORES B 94% 94%

Média Salário Homens 1.525,6 1.522,5

Média Salário Mulheres 1.428 1.431,5

TÉCNICOS SUPERIORES A 107% 107%

Média Salário Homens 1.056 1.056

Média Salário Mulheres 1.134 1.134

TÉCNICOS C - -

Média Salário Homens 1.737 1.737

Média Salário Mulheres 0 0

TÉCNICOS B 113% 114%

Média Salário Homens 866 866

Média Salário Mulheres 976 986

TÉCNICOS A 104% 105%

Média Salário Homens 641 637

Média Salário Mulheres 669 669

TÉCNICOS OPERATIVOS B - -

Média Salário Homens 803 810

Média Salário Mulheres 0 0

TÉCNICOS OPERATIVOS A 96% 96%

Média Salário Homens 612 609

Média Salário Mulheres 586 586

LA15
Taxas de retorno e de retenção após 
licença parental discriminada por sexo

Número de Colaboradores com direito a 
licença parental – Homens 

116-117

14 12

Número de Colaboradores com direito a 
licença parental – Mulheres

7 6

Número de Colaboradores que tiveram 
licença parental - Homens

14 12

Número de Colaboradores que tiveram 
licença parental - Mulheres

7 6

Número de Colaboradores que 
retomaram ao trabalho após conclusão de 
licença parental – Homens

14 11
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LA15
Taxas de retorno e de retenção após 
licença parental discriminada por sexo

Número de Colaboradores que 
retomaram ao trabalho após conclusão 
de licença parental – Mulheres

116-117

7 2

Número de Colaboradores que 
retomaram ao trabalho após conclusão 
de licença parental e que continuam na 
organização após 12 meses de terem 
retomado – Homens 

14

N/A (Ainda 

não passaram 

os 12 meses de 

referência)

Número de Colaboradores que 
retomaram ao trabalho após conclusão 
de licença parental e que continuam na 
organização após 12 meses de terem 
retomado – Mulheres

7

N/A (Ainda 

não passaram 

os 12 meses de 

referência)

Taxa de usufruto – Homens 100%  

Taxa de usufruto – Mulheres 100%  

Taxa de retorno – Homens 100% 92%

Taxa de retorno – Mulheres 100% 33%

Taxa de retenção – Homens 100% N/A (Ainda  
não retomaram)

Taxa de retenção – Mulheres 100% N/A (Ainda  
não retomaram)
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AdTMAD
Indicador Página Valor 2011 Valor 2012

ASPETO: DESEMPENHO SOCIAL

Direitos Humanos

HR1 Contratos e acordos que incluam cláusulas relativas a direitos humanos 112 Qualitativo Qualitativo

HR2 Fornecedores submetidos a avaliações referentes a direitos humanos  123 – Tabela GRI 0 0

HR3 Formação em políticas e procedimentos relativos a direitos humanos 123 – Tabela GRI 0 0

HR4 Número de casos de discriminação e medidas tomadas 123 – Tabela GRI 0 0

HR5
Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação 
e a negociação coletiva pode estar a correr um risco significativo e as medidas 
tomadas para apoiar esse direito

124 Qualitativo Qualitativo

HR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil

 124 Qualitativo Qualitativo

HR7
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para a erradicação do 
trabalho forçado ou análogo ao escravo

124-125 Qualitativo Qualitativo

HR8
Formação dos Colaboradores da área da segurança em políticas ou 
procedimentos relativos a direitos humanos

123 – Tabela GRI 0% 0%

HR9
Número total de incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos 
indígenas e ações tomadas

 - NA NA

HR10 Operações sujeitas a avaliação sobre direitos humanos  125 Qualitativo Qualitativo

HR11 Reclamações recebidas relativas a violação dos direitos humanos  125 0 0
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AdTMAD
Indicador Página Valor 2011 Valor 2012

ASPETO: DESEMPENHO SOCIAL

Sociedade

SO1
Percentagem de operações com programas e práticas implementadas para gerir 
impactes na comunidade local

126-128 Qualitativa Qualitativa

SO2
Percentagem e número total de unidades de negócio submetidas a avaliações de 
riscos relacionadas com corrupção

129-130 Qualitativa Qualitativa

SO3
Percentagem de empregados formados nas políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização

- 0 0

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção - 0 0

SO5
Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies

 - Não existem Não existem

SO6 Contribuições a partidos políticos ou instituições relacionadas  - 0 0

SO7 Ações judiciais por concorrência desleal - Não existem Não existem

SO8
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias 
resultantes da não conformidade com leis e regulamentos

 - 0 0

SO9
Atividades da Empresa com potencial impacte no envolvimento e 
desenvolvimento da comunidade local

 126-128 Qualitativa Qualitativa

S10 Medidas de prevenção e mitigação de impactes negativos na comunidade local 126-128 Qualitativa Qualitativa
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AdTMAD
Indicador Página Valor 2011 Valor 2012

ASPETO: DESEMPENHO SOCIAL

Responsabilidade pelo produto

PR1

Fases do ciclo de vida de produtos e 
serviços em que os impactes na saúde e 
segurança são avaliados visando a melhoria, 
e a percentagem de produtos e serviços 
sujeitos a esses procedimentos

Determinações efetuadas no SAA

131-132

4.534 4.554

Análises efetuadas no SAR 5.869 6.210

PR2

Nº total de casos de não-conformidades 
com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados com os impactos causados 
por produtos e serviços na saúde e 
segurança durante o ciclo de vida

Incumprimentos no SAA 0 0

População equivalente com tratamento de 
águas residuais satisfatório (hab.eq.) - AR 
18 - Cumprimento dos parâmetros de 
descarga (%)

61.620,5 402.963

98% 100%

Percentagem de incumprimentos no SAA 0% 0%

Incumprimentos no SAR 255 92

Incumprimentos no SAR % 4,3% 1,5%

PR3
Tipo de informação dos produtos e serviços, exigida pelos procedimentos de 
rotulagem, e percentagem de produtos e serviços sujeitos a essas exigências

136-137 Qualitativo Qualitativo

PR4
Número de incidentes de não-conformidades com a legislação e códigos voluntários 
referente a informações e rotulagem do produto e serviços, por tipo

136-137 Qualitativo Qualitativo

PR5
Práticas relacionadas com a satisfação do Cliente, incluindo resultados de pesquisas 
que medem o nível de satisfação

137-140 82% 88%

PR6

Reclamações Clientes/não Clientes 107 132

Taxa de resposta a reclamações 64% 47%

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

140-142 Qualitativo Qualitativo

PR7
Não conformidades com códigos voluntários relacionados a comunicações de 
marketing

140-142 0 0

PR8 Reclamações relativas a violação de privacidade do Cliente 142 0 0

PR9
Multas (significativas) decorrentes de não conformidade com leis e regulamentos 
relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

142 0 0
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[Página em branco]





Verificação
Externa
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Verificação Externa
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Glossário 
e Siglas
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A
Absentismo – Quando um empregado se ausenta do trabalho devido a qualquer incapacidade, não apenas resultante de lesão 
ou doença relacionada ao trabalho. Licenças temporárias permitidas, tais como feriados, estudo, maternidade, paternidade ou por 
luto deverão ser excluídas.
Acidente de trabalho – Todo o acontecimento inesperado e imprevisto, incluindo os atos de violência, derivado do trabalho ou 
com ele relacionado, ocorrido no local e no tempo de trabalho, do qual resulta uma lesão corporal ou mental ou a morte, de um 
ou vários trabalhadores. 
Adução de água – Transporte de água em conduta.
Água importada – Percentagem de água que entra no sistema da AdTMAD, que é importada das Águas do Zêzere e Côa, já 
depois de sofrer tratamento
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. 
Aspeto ambiental – Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o ambiente.
Auditoria interna – Processo sistemático, independente e documentado para obtenção de evidências de auditoria e respetiva 
avaliação objetiva, com vista a determinar em que medida os critérios da auditoria ao sistema de gestão ambiental estabelecidos 
pela organização são cumpridos.

B
Benchmark – Comparação de desempenho entre várias concessionárias a nível nacional.

C
Captação – Etapa que consiste na transferência de água do rio para as instalações da AdTMAD para posterior tratamento.
Coagulante/Floculante – Substância química utilizada no tratamento das águas para abastecimento, para provocar coagulação, 
aglomerando (por floculação ou coagulação) finas partículas em suspensão num líquido. 
Consumo direto de energia – Energia em qualquer forma que entra nos limites operacionais da organização relatora. Pode ser 
consumida tanto pela organização dentro de seus limites ou pode ser exportada para outro utilizador.
Consumo indireto de energia – Energia produzida fora dos limites da organização relatora que é consumida para suprir a 
necessidade da organização de energia intermediária.
Corrupção – Abuso de uma função para obter ganhos particulares.

D
Declaração de impacte ambiental – Declaração onde se encontram estabelecidas as ações a implementar, incluindo atividades de 
monitorização ambiental.
Derrames – Ocorrência anormal que contém evento danoso. Danos e perdas, ainda que desprezíveis, sempre ocorrem.
Dia perdido – Tempo (dias) que não pode ser trabalhado como consequência de um trabalhador ou trabalhadores não terem 
podido executar o seu trabalho habitual devido a um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Um retorno para tarefas 
limitadas ou trabalho alternativo para a mesma organização não conta como dias perdidos.
Doença ocupacional – Doença decorrente da situação ou atividade de trabalho ou de uma lesão relacionada com o trabalho.

E
Efluentes vinícolas – Descarga dos efluentes resultantes da produção de vinho.
Estação de tratamento de água (ETA) – Instalação de tratamento constituída por obras de construção civil e outros 
equipamentos que, a partir de uma captação de água, produz água para consumo humano. O tratamento processa-se através de 
uma sequência de operações físicas e químicas. 
Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) – Instalação de tratamento constituída por obras de construção civil e outros 
equipamentos que pretende diminuir o impacto de águas residuais no meio hídrico recetor. O tratamento processa-se através de 
uma sequência de operações físicas, químicas e biológicas.
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Estação elevatória (EE) – Instalação constituída por um ou mais grupos eletrobomba e outros dispositivos acessórios, com a 
função de elevar a água no seu transporte, de um ponto de cota topográfica inferior para um ponto de cota topográfica superior, 
reforçar o caudal transportado ou aumentar a sua pressão no interior das condutas.

G
Gases com efeito de estufa – 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. 
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.

I
Impacte ambiental – Qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, dos aspetos 
ambientais de uma organização.
ISO 14001 – Norma da ISO referente a requisitos do Sistemas de Gestão Ambiental - Especificações e linhas de orientação para 
a sua utilização.
ISO 9001 – Norma da ISO referente a requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade.

O
OHSAS 18001 – Documento referente a Requisitos do Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.
Partes Interessadas (ou Stakeholders) – Entidades afetadas ou que afetam a atividade da Empresa, direta ou indiretamente.

P
PEAASAR II (2007-2013) – Plano que coloca ao setor da água novos desafios, definindo objetivos e propondo medidas de 
otimização de gestão nas vertentes em “alta” e em “baixa” e de otimização do desempenho ambiental do setor das águas. 
Perdas de água – As perdas de água podem ser reais ou aparentes. As perdas reais correspondem ao volume de água perdido 
através de fissuras, roturas ou extravasamentos nas infraestruturas de abastecimento de água. As perdas aparentes correspondem 
ao volume de água decorrente do consumo não autorizado (por exemplo em ligações ilegais).
Plano de controlo da qualidade da água (PCQA) – Plano efetuado de acordo com o Decreto-Lei n.º 243/01, de 5 de setembro, 
aprovado pelo IRAR, que contém o plano de monitorização da qualidade da água distribuída aos consumidores.
Plano de controlo operacional – Plano complementar, que têm como objetivo disponibilizar um historial da qualidade da água 
tratada ao longo do ano, à saída da ETA e nos pontos de entrega.

R
Reclamações – Manifestação de insatisfação que terceiros formalizam, verbalmente ou por escrito, à AdTMAD. Quaisquer queixas 
de Clientes dirigidas aos serviços, quer pessoalmente (verbal ou por escrito), quer por telefone, fax, correio, e-mail ou qualquer 
outra forma escrita.
Rotatividade – Número de empregados que deixam a organização, voluntariamente ou devido a demissão, aposentadoria ou 
morte em serviço.

S
SA 8000 – Documento referente a requisitos de um sistema de gestão que procura garantir o cumprimento das 
responsabilidades sociais das organizações em disponibilizar adequadas condições de trabalho.
Sistema em “alta” – Conjunto de infraestruturas que contêm componentes destinados à captação, tratamento e adução 
(incluindo elevação e armazenamento) de água para abastecimento público, com exclusão da distribuição, sob exploração e 
gestão de uma entidade gestora.
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Sistema em “baixa” – O sistema de abastecimento de água é um sistema em “baixa” se é constituído por um conjunto de 
componentes que ligam o sistema em “alta” ao utilizador final.

T
Tarifa – Valor a pagar pela prestação do serviço de abastecimento de água ou de drenagem e tratamento de águas residuais
Telegestão – Importante ferramenta para a gestão das operações de exploração do sistema.
Trabalho forçado – 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.

V
Valorização de lamas – As lamas das ETAR produzidas no processo de tratamento biológico, são estabilizadas e desidratadas e 
são sempre que possível utilizadas na agricultura como fertilizante e corretivo orgânico.
Verificação – Efetuada por uma entidade independente.
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A
AdP – Águas de Portugal, S.A.
AdTMAD – Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental
AIPT – Ano Internacional do Planeta Terra
APA – Agência Portuguesa para o Ambiente
AT – Alto Tâmega

C
CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio
CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
CEETA – Centro de Estudos em Economia da Energia, dos Transporte e do Ambiente
CETAV – Centro de Estudos Tecnológicos do Ambiente e da Vida
CM – Câmara Municipal
CQO – Carência Química de Oxigénio

D
DIA – Declaração de Impacte Ambiental
DN – Douro Norte
DP/DQ – Douro Superior/Terra Quente
DRE-N – Direção Regional de Educação do Norte
DS – Douro Sul

E
EE – Estação Elevatória
EHATB – Empreendimentos Hidrelétricos do Alto Tâmega 
EPI – Equipamento de Proteção Individual
ETA – Estação de Tratamento de Água
ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

G
GAR – Guia de Acompanhamento de Resíduos
GEE – Gases com Efeito de Estufa
GRI – Global Reporting Initiative
GWP – Potencial de Aquecimento Global

I
ICN – Instituto da Conservação da Natureza
I&D – Investigação e Desenvolvimento
INAG – Instituto Nacional da Água
IPB – Instituto Politécnico de Bragança
IRAR – Instituto Regulador de Água e Resíduos
IUCN – International Union for Conservation of Nature

L
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil
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N
N – Azoto

O
O&M – Operação e Manutenção
OMS – Organização Mundial de Saúde

P
P – Fósforo
PBD – Plano de Bacia do Douro
PCI – Poder Calorífico Inferior
PCQA – Plano de Controlo da Qualidade da Água
PE – Ponto de Entrega
PEAASAR II – Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais
PESOMAS (2006-2010) – Plano Estratégico para os Serviços de Operação e Manutenção nos Sistemas Multimunicipais de 
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
PITAR – Pequenas Instalações de Tratamento de Águas Residuais
PwC – PricewaterhouseCoopers

Q
QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 
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