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1 - MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Mais um ano decorreu e, novamente, nos encontramos a reportar todas as iniciativas que,
integradas no âmbito do nosso Sistema de Gestão Empresarial, desenvolvemos e que se
enquadram em sede do nosso compromisso de apoio e divulgação dos Dez Princípios do Pacto
Global, relacionados com os Direitos Humanos, os Direitos do Trabalho, a Protecção do Meio
Ambiente e o Combate à Corrupção em todas as suas formas.
Não apenas reiteramos, assim, o nosso empenho neste projecto, mas também todo o
envolvimento que a Esposende Ambiente tem sistematicamente incrementado no que diz
respeito a todo o trabalho de promoção de valores de preservação e valorização do ambiente
e de compromisso na melhoria das condições de vida da população, ou seja, ao nível da
actuação na área social.
O presente documento que ora se remete - Comunicação de Progresso (COP) - constitui o
terceiro relatório elaborado por esta empresa, relativo a este terceiro ano desde a adesão ao
Pacto Global, e, mais uma vez, verifica-se que houve o desenvolvimento de vários projectos e
de inúmeras actividades visando os objectivos que norteiam quer a missão/visão/valores da
Esposende Ambiente, quer este valoroso projecto das Nações Unidas.
Uma nota muito especial para o facto de estar agendada para este mês de Maio a realização
da primeira fase da auditoria visando a certificação dos sistemas de Saúde e Segurança no
Trabalho e de Responsabilidade Social que, esperamos, a muito curto prazo venham a juntarse às já conseguidas e mantidas certificações na área do Ambiente e da Qualidade. Este
aspecto releva de sobremaneira, pois entendemos que é mais um elemento que demonstra o
nosso fiel compromisso para com todos os Princípios do Global Compact.

E a todos os que têm colaborado de forma muito particular para o desenvolvimento das
actividades que a seguir se descrevem, desde já uma palavra de gratidão.

O Conselho de Administração
Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger
Manuel Miranda Losa
Nuno Frederico Almeida e Silva de Aguilar Monteiro
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2 - A ESPOSENDE AMBIENTE
A EAmb - Esposende Ambiente, EEM, é uma empresa pública nos termos da Lei n.º 58/98, de
18 do Agosto, constituída com capitais exclusivamente municipais e que surge na sequência da
transformação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Esposende. Iniciou a
sua actividade em 2005 e ao longo dos últimos sete anos foi alargando a sua área de actuação.
Actualmente, a empresa é responsável pela prestação de um serviço de elevada
responsabilidade, que é o de fazer chegar água de excelente qualidade aos utilizadores finais,
de recolher e promover o adequado tratamento das águas residuais, de manter o concelho de
Esposende nas melhores condições de higiene e salubridade, de promover continuamente a
satisfação das exigências de saúde pública e de fomentar a sensibilização ambiental junto da
população local.

Missão
•

Ao assumir o compromisso de fazer chegar a cada cliente água de excelente qualidade,
de recolher, adequadamente as suas águas residuais, de manter o concelho de
Esposende nas melhores condições de higiene e salubridade, de promover
continuamente a valorização ambiental e de satisfazer as exigências de saúde pública,
a Esposende Ambiente pretende ser reconhecida como um dos responsáveis pela
promoção e manutenção do desenvolvimento harmonioso da qualidade de vida dos
cidadãos e tornar-se numa empresa de referência no sector em que desenvolve a sua
actividade principal.

Visão
•

Diariamente, a Esposende Ambiente esforça-se para melhorar as suas infraestruturas e
metodologias de trabalho, a fim de assegurar uma constante agilização, evolução e
aperfeiçoamento da capacidade de resposta às necessidades apresentadas pelos
munícipes, tendo como preocupação constante a melhoria do seu nível de satisfação,
a salvaguarda dos interesses ambientais locais e o desenvolvimento sustentado do
concelho.

Valores
•

A Esposende Ambiente está empenhada em prevenir qualquer forma de poluição que
possa resultar das sua actividades, produtos e serviços, procurando continuamente
oportunidades para melhorar o seu comportamento ambiental, aplicando as melhores
soluções ambientais, desde que economicamente viáveis e promovendo a protecção e
valorização dos recursos existentes. Promove ainda a formação e a aplicação de boas
práticas aos seus colaboradores, como forma de melhoria do desempenho das suas
funções, competências, responsabilidades e realização pessoal, num assumido esforço
de modernização.
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Em Dezembro de 2012 a Esposende Ambiente integrava no seu mapa de pessoal 116
colaboradores, 75 dos quais em regime de contrato de trabalho em funções públicas e 41 em
regime de contrato individual de trabalho, afectos aos diferentes Departamentos, Sectores e
Gabinetes da empresa. A estrutura funcional da Esposende Ambiente manteve-se inalterada,
após a reestruturação ocorrida em 2010 na sequência da integração de novas competências ao
nível da sensibilização e gestão ambiental, e reflecte uma adequada gestão dos recursos
humanos, bem como a racionalização de procedimentos e de mobilidade de funções (figura 1).

Figura 1– Estrutura funcional da Esposende Ambiente
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3 – A ESPOSENDE AMBIENTE E A RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Esposende Ambiente tem vindo a desenvolver e implementar todo um conjunto de acções
tendentes a apoiar e aplicar os princípios fundamentais no domínio dos Direitos do Homem,
das Condições de Trabalho e do Ambiente, manifestando assim a importância crescente que a
Responsabilidade Social tem no seio da empresa.
Volvidos três anos após a adesão ao Pacto Global das Nações Unidas, a Esposende Ambiente
viu também renovada a certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade e Ambiente, numa
aposta clara de boas práticas laborais que mitigam o impacte ambiental das actividades da
empresa.
Porém, a empresa ambiciona ver reconhecida a certificação em mais dois sistemas – o Sistema
de Responsabilidade Social e o Sistema de Gestão da Saúde e Segurança – pelo que importa
salientar a existência de todo um conjunto de trabalhos que foram implementados neste
domínio, esperando-se que a primeira fase da auditoria de concessão para a Responsabilidade
Social esteja concluída em Maio de 2013 e as restantes até ao final do ano.
Na presente COP a empresa dá a conhecer aqueles que foram os projectos mais relevantes e
que suportam os princípios do Pacto Global, e acredita que é através da cooperação, da
solidariedade e do incentivo ao desenvolvimento social científico e educativo que se poderá
dar um efectivo contributo para um desenvolvimento mais justo e equitativo.
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4 –A ESPOSENDE AMBIENTE E O PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES
UNIDAS

Em Maio de 2010 a Esposende Ambiente aderiu formalmente aos dez princípios do Global
Compact, com o intuito de melhorar continuamente a sua actividade e domínios de
intervenção em matéria de ambiente, procurando assegurar, através de um trabalho
concertado, sistemático e sério, o desenvolvimento ambiental sustentado do concelho, sem
descurar as componentes económica e social.
Renovando a sua adesão em 2012, a Esposende Ambiente reforçou a sua intenção de apoiar e
implementar os princípios do Global Compact na sua esfera de influência, dando a conhecer
este compromisso aos seus grupos de interesse bem como à comunidade em geral. Ao adoptar
políticas e medidas de desenvolvimento que promovem e protegem os recursos naturais do
concelho de Esposende, a Esposende Ambiente ambiciona continuar a garantir e potenciar a
qualidade de vida dos seus cidadãos, tendo como subjacentes os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas.
A Esposende Ambiente elaborou um procedimento de gestão no âmbito da Responsabilidade
Social onde define os princípios e procedimentos que levam a que a Esposende Ambiente
adopte e faça adoptar práticas conformes com a noção abrangente de Responsabilidade Social
e dos 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas (PGNU).
Considerando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a protecção dos direitos dos
trabalhadores, a protecção ambiental, bem como a protecção contra a corrupção, a Esposende
Ambiente deu continuidade, neste terceiro ano de adesão, a uma série de medidas já iniciadas
em anos anteriores e que traduzem a internalização destas preocupações nas actividades da
empresa. Paralelamente, e na procura da melhoria contínua da empresa, foram também
levados a cabo novos projectos que consubstanciam os princípios subjacentes à adesão da
Esposende Ambiente ao Pacto Global das Nações Unidas.
Considerando que a implementação de novos projectos traduzem o crescimento da empresa
em matéria de protecção social e ambiental, o presente relatório de acompanhamento (COP)
irá apresentar de forma mais detalhada os novos projectos, não descurando contudo a
importância que os projectos de continuidade têm para empresa e que se enumeram de
seguida.
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Projectos de Continuidade
Projectos que pela sua importância, âmbito e
características se mantém em desenvolvimento.
Programa de Controlo da Qualidade da Água, Declaração do
Código de Conduta dos Fornecedores, Implementação do
Plano de Formação, Integração de Estagiários,
Acompanhamento do Plano Anti-corrupção, Campanha
Bandeira Azul, Plano de Valorização Ambiental das
Freguesias, Pacto dos Autarcas, Progama de Educação para
a Sustentabilidade, Centro de Educação Ambiental,
Plataforma GPS – Grandes e Pequenos Sorrisos, Política de
Sustentabilidade.

Projectos Novos
Projectos que emergiram no período correspondente
ao presente relatório.
Sistema de Responsabilidade Social, Sistema de
Saúde e Segurança no Trabalho, Mobilidade
Sustentável, Inovação Social.

Figura 2 – Principais projectos desenvolvidos pela Esposende Ambiente no âmbito do Pacto Global das
Nações Unidas
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DIREITOS HUMANOS
A Esposende Ambiente subscreve os Princípios do Pacto Global das Nações Unidas não pactuando com
nenhumas formas de abuso no âmbito de desenvolvimento das suas actividades. O quadro legal nacional
garante a protecção dos direitos humanos e a Esposende Ambiente, enquanto empresa municipal,
desempenha o seu papel de acordo com a legislação nacional em vigor.

Um dos grandes projectos da empresa em matéria de protecção social, e mormente no que diz
respeito aos direitos humanos, traduz-se na implementação dos Sistemas de Responsabilidade
Social e de Saúde e Segurança no Trabalho.
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Assim, foram assumidos pela empresa os princípios e procedimentos que auxiliam a
Esposende Ambiente a adoptar e a fazer adoptar práticas conformes com a noção abrangente
de Responsabilidade Social e dos 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas.
Com a criação do “Procedimento de Gestão – Responsabilidade Social” a Esposende
Ambiente tem estabelecidos os seus princípios e procedimentos relativamente ao trabalho
infantil e trabalho jovem, ao trabalho forçado, ao acordo de negociação, à organização de
trabalhadores, à remuneração, à existência de um representante dos trabalhadores, às
punições corporais, à coacção física e moral e às ofensas verbais.
O estabelecimento formal do procedimento a adoptar por parte da empresa em cada uma
destas aéreas reforça a intenção da Esposende Ambiente, já manifestada na sua Política de
Sustentabilidade, de não pactuar com nenhumas formas de abuso e de proteger os direitos
dos seus colaboradores, clientes e parceiros, num cumprimento rigoroso da legislação nacional
em vigor.
Por outro lado, integrado no Sistema de Responsabilidade Social, a Esposende Ambiente
promoveu a implementação do processo de eleição do Representante dos Colaboradores
para o Sistema de Responsabilidade Social (RCSRS) como meio de fomentar a motivação e a
satisfação dos Colaboradores e, cumulativamente, melhorar o funcionamento da empresa.
Entre outras funções, o RCSRS constitui um meio de comunicação privilegiado entre os
colaboradores e a Administração da empresa, devendo assegurar que as boas práticas do
sistema são estabelecidas, implementadas e mantidas. Deve ainda colaborar na investigação
de não conformidades e implementação das acções necessárias para evitar a sua ocorrência,
sendo assim mais um meio de promoção do cumprimento dos direitos humanos na empresa.
Ainda neste âmbito, a Esposende Ambiente integrou recentemente o GRACE, uma associação
sem fins lucrativos que tem como missão promover a reflexão, promoção e desenvolvimento
de iniciativas de responsabilidade social das empresas.
Por fim, e de forma a potenciar a protecção dos direito humanos, não apenas dos seus
colaboradores mas também da comunidade que a empresa serve, a Esposende Ambiente
concretizou a sua adesão como membro do Conselho Local de Acção Social do Concelho de
Esposende. Neste sentido, passou a disponibilizar serviços e recursos no âmbito da Loja Social
Rede Solidária, nomeadamente ao nível do transporte para a entrega e/ou recolha de bens e
alimentos, ponto de recolha de bens, serviços de carpintaria, pintura, electricidade e
reparação de electrodomésticos.
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A protecção dos direitos humanos, passa pelo reconhecimento da dignidade e do valor da
pessoa humana. Neste sentido, e como forma de reconhecer individualmente todos aqueles
que contribuem diariamente para que a Esposende Ambiente seja a empresa que é, realizouse no Dia do Trabalhador a exposição “Rostos de uma equipa única”, que envolveu todos os
colaboradores da empresa numa exposição que ainda se encontra patente na sede da
empresa.

Figura 3 – Exposição “Rostos de uma equipa única”

Outra acção levada a cabo pela empresa e que se reflectiu directamente na promoção da
protecção dos direitos humanos relaciona-se com a realização de acções de formação
internas, dirigidas a todos os colaboradores da Esposende Ambiente, onde as questões dos
direitos humanos e o posicionamento da empresa face a esta temática foram abordados e
dados a conhecer a todos.
11

DIREITOS DO TRABALHO
Em Portugal, a lei garante a liberdade de associação e reconhecimento do direito à negociação colectiva, a
qual é plenamente reconhecida pela Esposende Ambiente.
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A implementação do Sistema de Responsabilidade Social na empresa veio permitir a
sistematização de princípios que estão muito directamente relacionados com questões
associadas ao direito do trabalho, e que são salvaguardadas nos Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas, nomeadamente a liberdade de associação no trabalho, o trabalho forçado, o
trabalho infantil e a discriminação no ambiente de trabalho.
Assim, e no que diz respeito ao Trabalho Infantil, a Esposende Ambiente considera-o como
uma prática totalmente reprovável e inadmissível e não procederá, por motivo algum, à
admissão de menores de 16 anos que não tenham concluído a escolaridade obrigatória.
Neste sentido, e caso seja detectada esta situação, a Esposende Ambiente compromete-se a
adoptar acções reparadoras para a criança encontrada em condição de trabalho infantil. Por
outro lado, a família será provida da mesma remuneração paga à criança, como garantia de
seu encaminhamento e manutenção no sistema público de ensino, até a idade de trabalhador
jovem. Porém, e de forma a assegurar o cumprimento desta directriz, os pagamentos serão
realizados somente mediante apresentação do comprovante de matrícula e frequência
escolar. Quando atingir a idade de trabalhador juvenil, conforme definição anterior, haverá a
reinserção no trabalho respeitando os preceitos legais aplicáveis e a política da empresa. Por
outro lado, a Esposende Ambiente irá efectuar a participação do facto às autoridades
competentes, nomeadamente à Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em
Risco e à Autoridade para Condições do Trabalho. O compromisso de não utilizar trabalho
infantil ou incentivá-lo estende-se aos fornecedores e/ou sub-fornecedores ou subcontratados da Esposende Ambiente, através do comprometimento formal estabelecido na
sua Declaração de Compromisso de Fornecedor.
Relativamente aos trabalhadores jovens que ainda não tenham concluído a sua formação
escolar, os mesmos merecem da Esposende Ambiente e dos seus fornecedores de bens e
serviços um apoio claro na conciliação da actividade profissional com os compromissos
escolares, indo além da mera atribuição do estatuto de trabalhador-estudante. Assim, e em
sede de análise de candidaturas para selecção de fornecedores, as empresas que tenham
trabalhadores jovens e não evidenciem promover condições para que os trabalhadores
obtenham sucesso escolar, merecerão uma penalização proporcional por parte da Esposende
Ambiente.
No que diz respeito ao trabalho forçado, a empresa tem desenvolvido esforços para que não
seja utilizado ou apoiado qualquer tipo ou forma de trabalho forçado e que em caso de
existência seja imediatamente providenciado suporte adequado interno ou externo aos
trabalhadores afectados. Por outro lado, a empresa comprometeu-se a não solicitar aos
trabalhadores ou estagiários em fase de recrutamento a prestação de depósitos antecipados,
como garantia sobre eventuais indemnizações futuras por danos. Assim, antes do
recrutamento dos seus colaboradores a Esposende Ambiente explica detalhadamente os
termos e condições do contrato, e estes devem ser devidamente compreendidos pelos
colaboradores. A empresa assegura o entendimento dos direitos e deveres relacionados com a
contratualização do trabalhador, disponibilizando informações adicionais sempre que
solicitadas pelos seus colaboradores.

13

Quando é efectuada uma contratualização com um fornecedor ou prestador de serviços a
Esposende Ambiente exige que as empresas assumam o compromisso de condenarem o
trabalho forçado, através da Declaração de Compromisso de Fornecedor. Porém, se
eventualmente for registada alguma situação de trabalho forçado a Esposende Ambiente irá
desencadear os mecanismos que definiu para repor a normalidade, denunciando os abusos à
Autoridade das Condições de Trabalho e associações locais de protecção.
Relativamente à liberdade de associação e direito à negociação colectiva a Esposende
Ambiente assegura o direito de todos os trabalhadores formarem ou se associarem a
sindicatos da sua escolha e de participarem em negociações colectivas, garantindo que os
trabalhadores tenham acesso aos seus representados no local de trabalho e não sejam objecto
de práticas discriminatórias.
Assim, a Esposende Ambiente comprometeu-se a não promover o funcionamento das
estruturas de representação colectiva dos trabalhadores e proibiu qualquer acto ou acordo
que vise subordinar o emprego do trabalhador à condição de este se filiar ou não se filiar numa
associação sindical ou de se retirar daquela em que esteja inscrito.
No seu “Procedimento de Gestão – Responsabilidade Social” a Esposende Ambiente torna
público que não são toleráveis situações de discriminação, nomeadamente quanto à raça,
classe social, nacionalidade, religião, género, orientação sexual, afiliação política, idade, etc.
Desta forma, assume o compromisso de não adoptar quaisquer práticas que perturbem o
direito de não discriminação de todos os seus colaboradores, nomeadamente quanto ao
acesso ao trabalho, à progressão salarial, à formação profissional, à cessação de contrato, às
possibilidades de promoção profissional e à aposentação, garantindo o direito de não
discriminação e igualdade de oportunidades. Por outro lado, a empresa, com a eleição do
Representante dos Colaboradores para a Responsabilidade Social, criou mais um canal de
comunicação entre os colaboradores e a Administração, canal este que pode ser utilizado para
o report de situações detectadas junto dos colaboradores ou dos fornecedores e prestadores
de serviços.
A utilização de práticas disciplinares como as punições corporais, a coacção física ou moral e
as ofensas verbais são completamente repudiadas pela Esposende Ambiente.
Simultaneamente, a empresa demonstra respeito pela integridade física e moral dos
trabalhadores no desempenho do seu trabalho e nos processos disciplinares, tendo definido
procedimentos não arbitrários e efectivos de averiguação de infracções e de comunicação
relativa ao desempenho dos trabalhadores. Sendo detectada uma violação de deveres por
parte de um trabalhador ou estagiário, a Esposende Ambiente obriga-se a respeitar o princípio
do contraditório, garantindo ao trabalhador suspeito de infracção, o direito de alegar tudo
quanto entenda para sua defesa.
Por outro lado, e paralelamente à implementação dos Sistemas de Responsabilidade Social e
de Saúde e Segurança no Trabalho, a Esposende Ambiente tem vindo a efectuar uma aposta
na implementação de acções associadas à Inovação Social. Algumas destas acções visam
promover o bem-estar dos seus colaboradores, aumentando assim a sua motivação e
envolvimento no trabalho, tocando num dos princípios dos direitos humanos que diz
directamente respeito à promoção da qualidade de vida.
14

Assim, a empresa proporciona a todos os seus colaboradores uma hora de ginástica gratuita,
no Centro de Educação Ambiental, que tem como objectivo promover o bem-estar dos seus
colaboradores e de contribuir para a qualidade de vida dos mesmos.

Figura 4 – Colaboradores da Esposende Ambiente durante as aulas de ginástica para os colaboradores

Outra nova acção diz respeito ao facto de a empresa, a partir de 2013, ter começado a
assinalar o dia de aniversário de cada colaborador, com a dispensa de trabalho do mesmo no
dia do seu aniversário.
Por fim, a Esposende Ambiente deu início ao envio mensal de uma newsletter intitulada
“Sistema de Gestão Ambiental – Aconteceu em…”, onde é dado a conhecer a todos os
colaboradores da empresa as principais iniciativas internas que tiveram lugar ao longo do mês
nos diversos serviços da empresa.
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PROTECÇÃO AMBIENTAL
A Esposende Ambiente reconhece os impactes da sua actividade, e compromete-se a desenvolvê-la de
forma sustentável, melhorando continuamente o seu desempenho ambiental e assegurando o integral
cumprimento da legislação e demais normas aplicáveis à sua actividade.
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Sendo a Esposende Ambiente uma empresa municipal de ambiente, naturalmente que a
protecção ambiental se assume como a área de actuação onde os princípios do Global
Compact estão fortemente internalizados em todas as actividades diárias da empresa.
Tal reflecte-se não só pela certificação da empresa na ISO 14001 (desde 2005 e
posteriormente pela ISO 9001, em 2006) mas também pelo trabalho de fiscalização ambiental
e de Educação Ambiental desenvolvido.
De facto, o Centro de Educação Ambiental é hoje uma mais-valia no trabalho de
sensibilização, educação e formação ambiental, sendo um pólo dinamizador e inovador na
área do ambiente, abrangendo a investigação, a exposição e a aprendizagem de matérias
relacionadas com o ambiente.

Figura 5 – Centro de Educação Ambiental de Esposende
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Por outro lado, e sendo um dos core business da empresa o fornecimento de água a toda a
população do concelho de Esposende, foi com agrado que a Esposende Ambiente viu
reconhecido em 2012 pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), a
qualidade do seu serviço prestado ao nível da água para consumo, tendo-lhe sido atribuído o
1º lugar dos concelhos da região Norte com Água Segura.
Outra actividade da empresa em matéria de protecção ambiental diz respeito à gestão de
resíduos verdes, que tem como objectivo garantir a preservação dos recursos naturais e a
minimização dos impactes negativos sobre a saúde pública e o ambiente. Como tal, a
Esposende Ambiente realiza a recolha desses resíduos e promove a sua valorização, através da
produção de composto para ser utilizado no enriquecimento de solos.
Além dos resíduos verdes, a Esposende Ambiente é ainda responsável pela limpeza pública e
gestão dos resíduos urbanos municipais, sendo de salientar a continuidade na instalação de
ecopontos no concelho, potenciando-se, desta forma, o aumento da rede de recolha e os seus
resultados práticos.
Ainda no âmbito da protecção ambiental, e mormente no que diz directamente respeito à
gestão de resíduos, a Esposende Ambiente implementou duas acções dirigidas aos seus
colaboradores, nomeadamente a campanha “Troca sem baldrocas” e a adesão à campanha do
Banco Alimentar “Papel por alimentos”, lançada pelos Bancos Alimentares Contra a Fome.
As acções de “Trocas sem Baldrocas” tiveram como objetivo promover a troca directa de bens
entre os colaboradores da Esposende Ambiente, tendo sido realizada uma acção de troca de
livros escolares e outra de diversos bens, tais como roupa, brinquedos e livros, entre outros.

Figura 6 – Colaboradores da Esposende Ambiente numa das acções das “Trocas sem Baldrocas”
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Relativamente à campanha “Papel por alimentos”
dos

Bancos

Alimentares

(BA),

a

Esposende

Ambiente definiu vários pontos de recolha de papel
de forma a garantir recolhas significativas que
possam ser entregues no Banco Alimentar de Braga.
Esta é uma campanha com contornos ambientais e
de solidariedade, uma vez que todo o papel
angariado é convertido em produtos alimentares a
distribuir pelos mais carenciados. Assim, por cada
tonelada de papel é entregue, pela empresa Quima,
o equivalente a 100 euros em produtos alimentares
básicos indicados pela Federação Portuguesa dos
Bancos Alimentares.

Figura 7 – Ponto de recolha para o BA

No que diz respeito à componente energética, além das acções que a empresa tem vindo a
desenvolver junto da comunidade, nomeadamente com a implementação do Pacto dos
Autarcas e do Programa Municipal de Gestão de Eficiência Energética, a Esposende Ambiente
promoveu algumas acções de sensibilização energético-ambiental junto dos seus
colaboradores, designadamente através do envio semanal de “Vinhetas Energéticas”. Por
outro lado, e no que diz respeito a acções materiais, a empresa procedeu à substituição da
caixilharia do seu edifício sede, de forma a melhorar as condições de conforto nas instalações
e a reduzir o consumo de energia eléctrica associado ao aquecimento destes espaços. O
Centro de Educação Ambiental também está a dar o seu contributo e pretende que em 2013
toda a energia utilizada seja 100% proveniente de fontes de energia renovável.
Por fim, a Esposende Ambiente deu início à realização de um diagnóstico sobre os modos de
deslocação de todos os colaboradores da empresa, e pretende criar uma base que permita
compreender os padrões de mobilidade “casa-trabalho” e “deslocações em serviço”. Desta
forma, a empresa pretende encontrar soluções economicamente viáveis, que possam
efectivamente contribuir para a melhoria de alguns aspectos relacionados com a mobilidade e
com as acessibilidades nas deslocações dos colaboradores da empresa.
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PROTECÇÃO DA CORRUPÇÃO
Defendemos os princípios de transparência e de integridade na nossa actividade, e esperamos o mesmo
desempenho por parte dos nossos parceiros.
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A Esposende Ambiente mantem implementado o seu Código de Ética onde explicita os valores
com os quais a empresa e todos os seus colaboradores se identificam, no sentido de adequada
e eficazmente se fazer cumprir a missão e se reforçar aquela que é a sua exclusiva e própria
cultura. Com este documento, a empresa pretende consolidar e reforçar as relações de
confiança com todas as partes interessadas, designadamente clientes, fornecedores, entidade
que a tutela e entidades reguladoras, numa perspectiva de transparência, integridade e
profissionalismo.
Os princípios éticos fundamentais para a Esposende Ambiente encontram-se devidamente
reconhecidos não apenas no Código de Ética, mas também na sua Política de
Sustentabilidade, onde são explicitados os valores com os quais a empresa e todos os seus
colaboradores se identificam, e se devem pautar, actuando em conformidade com os
princípios da legalidade, eficiência, integridade, verdade e transparência, imparcialidade,
igualdade e sustentabilidade.
Seguindo a Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, dirigida aos órgãos
dirigentes das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, a Esposende
Ambiente efectuou um levantamento dos eventuais riscos de corrupção na empresa, como
forma a serem adoptadas medidas que previnam a sua ocorrência, que definam os riscos e
identifiquem os seus alegados responsáveis.
Na elaboração do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, e uma vez
identificadas e caracterizadas as funções da Esposende Ambiente, os riscos de corrupção e
infracções conexas foram classificados em função do grau de probabilidade de ocorrência
tendo em consideração a classificação de fraco (muito baixa probabilidade de ocorrência e /ou
possíveis danos de muita reduzida significância), moderado (moderada probabilidade de
ocorrência e /ou possíveis danos de significância reduzida), elevado (elevada probabilidade de
ocorrência e /ou possíveis danos de significância moderada a elevada).
Este plano foi enviado ao Conselho de Prevenção da Corrupção sendo que a Esposende
Ambiente está obrigada a fazer provas da sua actualização e do seu cumprimento, em regime
anual.
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5 - COMPROMISSOS PARA O FUTURO
Com a adesão ao Pacto Global das Nações Unidas e ao Global Compact Network Portugal, a
Esposende Ambiente tem vindo a enquadrar as iniciativas que são desenvolvidas num
conjunto de princípios abrangentes e globais nos quais os colaboradores, utilizadores e
parceiros se revissem, promovendo desta forma a sua participação.
E porque os princípios assumidos exigem uma resposta atenta que seja capaz de dar resposta
aos diferentes desafios com os quais a empresa se vai deparando, verificou-se neste terceiro
ano de adesão a necessidade não só de se dar continuidade a muitas das acções já
desenvolvidas em anos transactos, mas também a vontade de desenvolver novos projectos
que promovam o envolvimento de todos na implementação diária dos princípios subscritos.
O crescimento sustentável da empresa, com a procura de respostas inovadoras que permitam
o desenvolvimento do concelho, a melhoria na prestação de um serviço de qualidade e o
reconhecimento e valorização dos seus colaboradores, tem levado a empresa a implementar
novos e ambiciosos projectos, que cada vez evidenciam os princípios subscritos pela
Esposende Ambiente em 2010 e que são agora renovados.
Pretende-se divulgar a COP ao público em geral no site da empresa
www.esposendeambiente.pt, bem como na intranet para os colaboradores internos.

em

Esposende, Maio de 2013.
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