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PERFIL DO RELATÓRIO  
 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE – GRI 
 

O Relatório de Sustentabilidade 2018 da Esposende Ambiente foi elaborado de acordo 
com as diretrizes GRI4, e em conformidade com a opção “De Acordo” – Essencial das diretrizes 
|G4-32|. 

 
 
PERÍODO DE INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA 
 

As informações presentes neste documento compreendem o ano civil de 2018 |G4-28|. 
Este ano caracterizou-se pelo início de um novo mandato e, em particular, pelo arranque 

do projeto de reestruturação do Sistema de Gestão Empresarial da empresa, tendo sido 
assegurados os primeiros passos de uma reflexão profunda sobre o mesmo, de modo a 
adequá-lo à atual realidade e estratégia da empresa. 

Destacam-se, ainda, o descongelamento das carreiras na Administração Pública, e a 
assinatura do Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública entre o Município de 
Esposende e o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e 
Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (ACEP) |G4-23|. 

 
 
ESTRUTURA E INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA 
 

A estrutura e a informação disponibilizada neste relatório constituem um ato de 
transparência e partilha para com os parceiros da Esposende Ambiente, sendo que os 
resultados apresentados são baseados nas linhas orientadoras GRI-4, nas recomendações da 
Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos e nos 10 Princípios do Pacto Global das 
Nações Unidas |G4-18|. 

Informação Adicional poderá ser consultada no Relatório e Contas 2018, no Plano de 
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, no Relatório do Programa de Educação 
para a Sustentabilidade 2018 e no Relatório de Atividades do Centro de Educação Ambiental 
2018, disponíveis na página da empresa em www.esposendeambiente.pt. 

 
 
CICLO DE EMISSÕES 
 

O ciclo de emissão de relatórios de sustentabilidade da empresa é anual |G4-30| e o 
último relatório elaborado foi publicado em agosto de 2018, com informação relativa às 
atividades desenvolvidas em 2017 |G4-29|. É objetivo da Esposende Ambiente dar 
continuidade à publicação anual destes documentos, conforme tem sido prática desde 2011 
|G4-22|. 
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VERIFICAÇÃO EXTERNA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
O presente Relatório de Sustentabilidade não foi verificado por entidade externa |G4-33|. 
Para mais informações sobre o conteúdo do presente relatório, poderá ser enviado um 

e-mail para geral@esposendeambiente.pt |G4-31|. 
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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO |G4-1| 

 
A Administração eleita para o quadriénio 2017-2021, com as orientações estratégicas do 

Município de Esposende, pretende que a sustentabilidade da Esposende Ambiente se reflita 
na sua forma de estar na comunidade onde se insere. Do posicionamento da empresa que a 
Administração persegue, num exercício consciente de gestão sustentável, à operacionalização 
das suas atribuições e competências, são adotadas práticas que visam a sustentabilidade da 
empresa nas suas diversas vertentes. 

O trabalho que a Esposende Ambiente tem vindo a desenvolver, no sentido de afirmar o 
seu sucesso como entidade gestora de excelência ao nível local e nacional, tem sido suportado 
em critérios de sustentabilidade económica e financeira, e de sustentabilidade infraestrutural 
e de produtividade, visando assegurar a prestação de serviços de qualidade à população do 
concelho, e visitantes. Para o efeito, suporta a sua gestão e operação num Sistema de Gestão 
Empresarial que, respeitando um conjunto de requisitos de qualidade, ambiente, segurança e 
saúde no trabalho, e responsabilidade social, procura adotar as melhores práticas na sua 
intervenção. 

Os projetos que a Esposende Ambiente tem abraçado, nas mais variadas áreas, com 
parceiros locais, nacionais e internacionais, refletem a sua consciência para a sustentabilidade, 
quer da empresa, quer do próprio concelho de Esposende. O empenho que empresta, 
sobretudo, às causas de cariz social e ambiental, numa postura de proatividade na procura das 
melhores soluções, na dinamização das melhores parcerias e redes de colaboração, e no 
compromisso de excelência com todas as suas partes interessadas, entre as quais o Município, 
detentor único do seu capital social, em muito tem contribuído para o seu reconhecimento 
público como entidade de referência na promoção do desenvolvimento sustentável do 
concelho. 

 No futuro, a Esposende Ambiente pretende manter o equilíbrio alcançado entre as 
vertentes social, ambiental, económica e ética, que lhe tem permitido encarar os seus desafios 
com confiança, na certeza de que o seu desempenho continuará a revelar-se fundamental na 
sustentabilidade do concelho e na qualidade de vida, sobretudo, dos seus residentes. 

Uma palavra final para o inestimável capital humano da Esposende Ambiente, no 
conjunto de todos os seus Colaboradores, pelo empenho e dedicação no exercício das suas 
funções. A todos o nosso sincero agradecimento.  

 
 
 

O Conselho de Administração, 
 
 

Paulo Fernando Alves Marques 

António Sérgio Moreira Mano  

Jaquelina Casado Afonso Areias 
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I. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 
 

A EAmb – Esposende Ambiente, EM, entidade empresarial municipal que se rege pelos 
termos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, surge da transformação dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Esposende e iniciou a sua atividade em 2005 |G4-
3|. O sucesso do projeto da empresa depende, em muito, do envolvimento e participação da 
comunidade local, bem como da valorização de todo o potencial humano que a constitui. O 
investimento em ações que tragam benefícios para os Colaboradores e para a comunidade é 
fundamental, na medida em que só assim se torna possível a criação de uma relação de 
confiança entre todos e o cumprimento da missão da empresa.  

 

 

MISSÃO 

A Esposende Ambiente assume o compromisso de fazer chegar a cada Cliente água de 
excelente qualidade, de recolher e garantir o adequado tratamento das águas residuais, bem 
como de promover uma boa gestão das águas pluviais. Procura manter o concelho de 
Esposende nas melhores condições de higiene e salubridade, contribui para a sua boa imagem 
através do acompanhamento dos seus espaços verdes, fomentando a sensibilização ambiental 
junto da comunidade. 

 

 

VISÃO 

No quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental que a 
caracteriza, a Esposende Ambiente ambiciona continuar a ser reconhecida como uma 
referência no seu setor de atividade, pelo seu papel no desenvolvimento harmonioso do 
concelho de Esposende e na qualidade de vida dos seus cidadãos.  

 
 

VALORES 

A Esposende Ambiente, empresa orientada para a satisfação dos seus Clientes e restantes 
partes interessadas, aposta num permanente esforço de modernização, inovação e melhoria 
da qualidade dos serviços que presta. 

Encontra-se empenhada em prevenir qualquer forma de poluição que possa resultar das 
suas atribuições e competências, aperfeiçoando, continuamente, o seu desempenho 
ambiental, ao promover a proteção e valorização dos recursos existentes. 

Procura, ainda, promover o desenvolvimento profissional e humano dos seus 
Colaboradores, garantindo um ambiente de trabalho saudável e seguro, e empenhando-se 
ativamente na conciliação das suas vidas pessoais e profissionais |G4-36|. 
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COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 
 

A EAmb é uma empresa local, constituída por capitais exclusivamente municipais e tem, 
estatutariamente, como principais atribuições e competências as seguintes |G4-4| |G4-8|. 

• Abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais. 
• Gestão da limpeza pública. 
• Gestão de espaços verdes. 
• Gestão da vertente ambiental do Município. 

 
Com sede na União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra |G4-5|, a EAmb 

possui ainda mais três unidades operacionais no concelho, nomeadamente o Armazém e o 
Centro de Educação Ambiental na mesma freguesia, e o Parque de Compostagem na União de 
Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos |G4-6|. 

 
 
ESPAÇOS | CONTACTOS 
 
A empresa tem a sua sede na cidade de Esposende, com os seguintes contactos e 

horários: 
 

 

Além deste espaço, a empresa conta ainda com o apoio de dois edifícios: o Armazém e 
o Centro de Educação Ambiental. 

 

EAmb – Esposende Ambiente, EM 
Travessa Ernestino Miranda, nº 226 (Pav. A) 
Lugar do Bouro 
4740-524 Esposende 
Telefone: 253 969 380 
E-mail: geral@esposendeambiente.pt 
Horário: 08H00 – 12H00 / 13H30 – 16H30  
 

 

                Figura 2 – Armazém 

 

 

EAmb – Esposende Ambiente, EM 
Travessa Conde Agrolongo, nº 10 
4740-245 Esposende 
Telefone: 253 969 380 
E-mail: geral@esposendeambiente.pt 
Site Internet: www.esposendeambiente.pt 
Horário: 08H30 – 16H30 

 

              Figura 1 – Sede 
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EAmb – Esposende Ambiente, EM 
Rua Conde de Madimba, nº. 28 
Lugar do Monte, Marinhas 
4740-572 Esposende 
Telefone: 253 967 147 | 253 969 380 
E-mail: cea@esposendeambiente.pt 
Site Internet: www.esposendeambiente.pt 
Horário: 08H30 – 16H30  

Figura 3 – Centro de Educação Ambiental 

 

 

Parque de Compostagem Municipal de 
Esposende 
Rua da Senra 
4740-181 Curvos 
Tlf: 253 969 380 
E-mail: geral@esposendeambiente.pt 
Horário: 08H30 – 16H30 

 
 

Figura 4 – Parque de Compostagem Municipal 

 
A estes espaços soma-se um espaço no Mercado Municipal, infraestrutura sob a gestão 

da Câmara Municipal, de suporte ao Setor de Limpeza Pública.  
 

 

 

Mercado Municipal 
Largo do Mercado Municipal 
4740-213 Esposende 
 

 

        Figura 5 – Mercado Municipal 

 
A estrutura organizativa da Esposende Ambiente manteve-se em 2018, sendo constituída 

por cinco gabinetes, quatro departamentos e onze setores. Esta estrutura tem permitido 
responder às exigências de uma gestão racional de recursos humanos, pelas capacidades e 
competências dos seus efetivos, pelo aumento da produtividade, pela modernização de 
procedimentos e mobilidade de funções. 
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Figura 6 – Organograma 

 
O Modelo de Gestão de Recursos Humanos em vigor na empresa municipal visa 

uniformizar, sempre que possível, a relação jurídica de emprego de acordo com a legislação 
aplicável, independentemente do vínculo contratual estabelecido, Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas em regime de cedência de interesse público, ou Contrato Individual de 
Trabalho.  

Em 2018, a EAmb registava no seu quadro de pessoal 107 Colaboradores, 62 em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas e 45 Colaboradores em regime de contrato 
individual de trabalho, distribuídos pelas diversas áreas de intervenção e competência - 68 
operacionais, 13 administrativos, 21 técnicos, 4 dirigentes intermédios e 1 Presidente, que 
promoveram um trabalho intenso em prol da melhoria do desenvolvimento sustentável do 
concelho de Esposende |G4-9|.   

A tabela seguinte reflete o mapa de pessoal, bem como o respetivo vínculo no final do 
exercício de 2018 |G4-10|. Na empresa, todos os colaboradores estão ao abrigo do Acordo 
Coletivo de Trabalho celebrado entre o Município de Esposende e o STAL |G4-11|.  
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Tabela 1- Mapa de Pessoal em 31.12.2018 

TRABALHADORES POR VÍNCULO 

LABORAL 

VÍNCULO LABORAL N.º 

Dirigentes Intermédios  

 

 

Cedência de Interesse Público 

3 

Técnicos Superiores 11 

Informáticos 2 

Assistentes Administrativos 9 

Operacionais 37 

Presidente  

 

Contrato Individual de Trabalho 

1 

Dirigentes Intermédios 1 

Técnicos Superiores 7 

Informáticos 1 

Assistentes Administrativos 4 

Operacionais 31 

TOTAL  107 

 

Relativamente ao grau de qualificação académica dos seus Colaboradores, a empresa 
integrou na sua equipa de recursos humanos, em 2018, 26% dos Colaboradores com formação 
superior universitária, 17% com o ensino secundário, 34% com o 2º ciclo do ensino básico e 
23% apenas com o 1ºciclo do ensino básico. 

 

Tabela 2 - Habilitações académicas dos Colaboradores em 31.12.2018 

NÍVEL COLABORADORES TOTAL REPRESENTATIVIDADE (%) 

Mestrado 
M  

2 1.88 F 2 

Licenciatura 
M 8 

26 24.30 F 18 

12º. ano 
M 7 

13 12.15 F 6 

11º. ano 
M 1 

5 4.67 F 4 

9º. ano 
M 14 

22 20.56 F 8 

6º. ano 
M 10 

14 13.08 F 4 

4º. ano 
M 14 

25 23.36 F 11 

TOTAL  107 100 

 
 
A média de idades dos Colaboradores da EAmb é de 47 anos, sendo que 50% do total 

de Colaboradores são do sexo masculino, desempenhando sobretudo funções de carácter 
operacional, enquanto 50% do sexo feminino desempenham funções de cariz mais técnico. 
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A empresa, ao tomar as suas decisões gestionárias, aplica o princípio da precaução, 
fazendo uma análise prévia dos riscos e do estado da arte nas várias vertentes, procurando 
assegurar a inexistência de impactos negativos |G4-14|. 

Quanto aos seus fornecedores, dispõe de uma vasta cadeia, que se pode subdividir em 
3 grandes grupos, um ao nível do fornecimento de água, outro ao nível das obras e 
empreitadas e outro da prestação de outros serviços |G4-12|. O processo de avaliação 
periódica dos fornecedores é efetuado pela empresa àqueles cujo desempenho tem impacto 
na sua capacidade para fornecer bens ou serviços conformes, através do preenchimento de 
uma matriz de avaliação do seu desempenho. Com o contributo dos intervenientes da empresa 
que com eles se relacionam mais diretamente, procede-se à sua avaliação, com recurso a um 
conjunto de critérios de avaliação, resultando na sua classificação – fornecedor preferencial, 
fornecedor adequado ou fornecedor inadequado. Deste exercício, resulta uma Lista de 
Classificação de Fornecedores que visa suportar a seleção de fornecedores, não se tendo 
registado alterações significativas no decorrer do período coberto pelo presente relatório no 
que respeita à cadeia de fornecedores, com o registo de um índice de Avaliação dos 
Fornecedores de 2,79 para um intervalo de 1 a 3 |G4-13|.  

Sendo a Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e a Responsabilidade Social (RS) matérias 
que se encontram plasmadas nos compromissos de desenvolvimento sustentável da EAmb, o 
respeito pelas melhores práticas deve ser assegurado não só ao nível interno, mas também 
pelas entidades com quem a empresa se relaciona, em particular as que desenvolvem a sua 
atividade nas instalações da empresa. Neste sentido, e sempre que se trata de um novo 
fornecedor, a empresa solicita um conjunto de documentação, mediante a natureza dos 
trabalhos envolvidos e da legislação aplicável, sem o qual não pode dar início à sua atividade 
na empresa. Exemplos desta documentação são os comprovativos de seguros, a formação em 
SST dos Colaboradores envolvidos, os procedimentos de segurança específicos para as tarefas 
a desenvolver, a aptidão para o trabalho, os relatórios de verificação das 
máquinas/equipamentos de trabalho, de acordo com o Decreto-Lei nº 50/2005, de 25 de 
fevereiro, entre outros. É ainda avaliado o grau de cumprimento do fornecedor com os 
requisitos SA 8000 através da realização de um inquérito e respetiva declaração de 
compromisso subscrita pelo mesmo.  
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II. O NOSSO COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE 

 
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

Com o objetivo de melhor se conferir propósito e unidade estratégica à empresa, bem 
como proporcionar um mais claro alinhamento do seu Sistema de Gestão Empresarial com os 
resultados pretendidos, foi definida a sua missão, visão e valores, apresentados no ponto I, 
bem como os seus objetivos estratégicos: 

OE01. Assegurar o fornecimento de água apropriada para consumo humano, gerindo 
eficientemente os recursos disponíveis. 

OE02. Assegurar a recolha e a promoção do tratamento de águas residuais, gerindo 
eficientemente os recursos disponíveis. 

OE03. Promover a gestão da rede de drenagem das águas pluviais e da rede hídrica, 
gerindo eficientemente os recursos disponíveis. 

OE04. Promover a limpeza pública na área do Município de Esposende, através da recolha 
adequada e encaminhamento dos resíduos produzidos, privilegiando a sua valorização. 

OE05. Acompanhar a gestão dos espaços verdes do concelho, bem como assegurar a 
gestão das respetivas infraestruturas de suporte. 

OE06. Fomentar a sensibilização ambiental junto da comunidade envolvente. 

OE07. Desenvolver uma cultura e práticas de sustentabilidade ambiental. 

OE08. Desenvolver os níveis de competências funcionais, e os níveis de motivação e 
alinhamento dos quadros da empresa. 

OE09. Promover condições de trabalho seguras e saudáveis, ao procurar eliminar perigos 
e reduzir riscos de SST, fomentando a consulta e participação dos seus trabalhadores. 

OE10. Respeitar os direitos humanos e todos os princípios constantes no código de ética 
da empresa, no estrito cumprimento dos requisitos da norma SA 8000 e princípios dos 
instrumentos que subscreve, bem como o compromisso de contribuir para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

OE11. Promover, continuamente, a adequabilidade e eficácia do seu Sistema de Gestão 
Empresarial, assegurando uma maior eficiência dos processos, em cumprimento com as 
obrigações de conformidade aplicáveis. 

 

SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL 
 
A implementação de um Sistema de Gestão Empresarial na EAmb foi, desde sempre, 

compreendida como uma decisão estratégica do Conselho de Administração, que procurou 
dar cumprimento à Política de Sustentabilidade da empresa através de um conjunto de 
referenciais normativos de gestão reconhecidos nacional e internacionalmente. Este processo 
teve início em 2005 com a implementação e certificação de um sistema de gestão ambiental, 
que em 2007 integrou a vertente da gestão da qualidade. Em 2013 o Sistema integrou a gestão 
da SST, bem como a gestão da RS. 
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Atualmente, o Sistema é então suportado em quatro referenciais normativos – de 
qualidade, ambiente, SST e RS, traduzindo a sua visão integradora de uma organização que, 
na senda da melhoria contínua do seu desempenho, procura responder da melhor forma às 
necessidades e expectativas de algumas das suas partes interessadas mais relevantes – 
Clientes, Colaboradores, Comunidade e Fornecedores. Assim, tem procurado aprimorar as 
práticas e metodologias de trabalho, ciente do melhor compromisso entre critérios de 
eficiência económica, comportamento ambiental, SST e RS. 

 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
 
A gestão da informação é fundamental para garantir uma adequada gestão dos serviços 

prestados pela empresa. Nesse sentido, a empresa continua a apostar na implementação de 
novas aplicações informáticas, em ambiente web e com aplicação de open source, à medida 
das suas necessidades. Na procura de uma resposta célere aos pedidos dos seus Clientes, tem 
adotado um conjunto de soluções informáticas que têm permitido uma gestão eficaz e em 
tempo útil da informação necessária.  

 
GESTÃO DE UTILIZADORES 
 
A satisfação dos seus Clientes/Utilizadores é a principal razão de existir da EAmb, razão 

pela qual se procura, de seguida, relacionar o impacto das suas atividades nos mesmos.   

 

▪ ABASTECIMENTO DE ÁGUA E GESTÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 
 
No final de 2018, registaram-se 20.156 utilizadores do sistema de abastecimento de 

água, representando um aumento de 1,3% comparativamente com 2017. De realçar o aumento 
do número de utilizadores não domésticos em cerca de 3,5%, que acompanha o crescimento 
da atividade económica no concelho.  

Os utilizadores de carácter doméstico ascenderam a 17.798, representando cerca de 88% 
dos consumidores. O consumo dos utilizadores domésticos foi de 1.245.091 m3 de água, 
representando 74% do volume de água total consumido no concelho. O consumo dos 
utilizadores não domésticos (comércio, indústria, instituições, estado, autarquia, provisórios e 
outros), em 2018, registou-se nos 431.370 m3 de água, correspondendo ao restante do volume 
de água faturado (26%).  

A EAmb disponibiliza também o serviço de recolha de águas residuais geradas por cerca 
de 85% da população, para uma rede de drenagem de águas residuais de 207,08 km, dos quais 
166,08 km são redes em baixa, sendo o seu tratamento realizado, em dezembro de 2018, em 
4 Estações de Tratamento de Águas Residuais. 

No que concerne aos seus utilizadores, foram contabilizados 15.186, registando-se um 
aumento de 3,7% face ao número de utilizadores contabilizado no ano anterior, verificando-
se um maior crescimento nas freguesias que viram alargada a cobertura da rede de sistemas, 
possivelmente justificado pela isenção dos custos de ligação que a empresa proporciona.  O 
tratamento dos efluentes é atualmente assegurado pela empresa Águas do Norte, SA., 
cabendo à EAmb a responsabilidade pelo seu acompanhamento e fiscalização. De registar que 
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Figura 7 - Atividades do 
Serviço de Limpeza Pública

o volume total de águas residuais produzidas e tratadas no concelho, em 2018, foi de 
1.964.267,49 m3. 

Nos últimos 10 anos, a EAmb investiu mais de 10 milhões de euros em redes de 
saneamento básico e de abastecimento de água, o que permite, atualmente, fornecer água de 
excelente qualidade a cerca de 99% das habitações do concelho e recolher e tratar as águas 
residuais de cerca de 84% das habitações.  

 

▪ GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 
 

Também a limpeza urbana a cargo da EAmb, com a lavagem e varredura dos 
arruamentos, corte de ervas infestantes, recolha de resíduos nas papeleiras, limpeza e 
desobstrução de sarjetas e de deposições ilegais de resíduos, continua a ser um dos serviços 
prestados à comunidade.  

O serviço de recolha de resíduos volumosos e de resíduos verdes manteve-se também 
disponível em 2018, através da Linha Verde da empresa, com o número 800 205 638.  

Assim, e no âmbito das competências delegadas pela Câmara Municipal de Esposende, 
através de Contrato Programa celebrado para o ano de 2018, foi assegurada a limpeza urbana 
da cidade de Esposende, e de parte do território de Marinhas, correspondente à zona urbana 
de Cepães, com vários circuitos diários de varredura manual, complementada por varredura 
mecânica e equipas móveis, sempre que necessário. A existência de equipas móveis tem 
permitido alargar a varredura manual a um maior território, e utilizar equipamentos mais 
eficazes, que complementam o trabalho efetuado pelos cantoneiros de limpeza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES 
 

A EAmb assegura ainda a gestão dos espaços verdes do concelho, nomeadamente dos 
jardins públicos e das árvores de arruamento, bem como a gestão do Horto Municipal e do 
Parque de Compostagem, dando sempre um destino final adequado aos resíduos verdes 
gerados aquando da sua manutenção. 

 
 
 
 
 

Figura 8 - Horto 
Municipal
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▪ FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

Ao nível da fiscalização ambiental, a empresa tem assegurado a gestão das situações de 
insalubridade que chegam ao seu conhecimento, quer resultem de poluição da rede hídrica 
municipal, de ligações indevidas aos sistemas públicos de abastecimento de água e 
saneamento, ou da deposição ilegal de resíduos.   

     

                     
 
 
▪ GESTÃO DA VERTENTE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 
 

Uma vez que a EAmb assume a promoção da sustentabilidade ambiental no concelho 
como um dos seus objetivos, tem procurado consolidar um conjunto diversificado de 
iniciativas dirigidas a diversos públicos-alvo da população local e visitante.  

O Centro de Educação Ambiental tem vindo a afirmar-se, cada vez mais, como o 
instrumento privilegiado da empresa na concretização desse objetivo, traduzindo-se num 
espaço de excelência para a promoção da sustentabilidade no concelho, tendo em 2018 
envolvido 7.066 participantes na sua ação. 

Com o objetivo de ocupar os tempos livres das crianças e jovens durante as férias do 
verão, no âmbito do seu Plano de Atividades de 2018 e do Programa Bandeira Azul, promoveu, 
ao longo dos meses de verão, um conjunto diversificado de atividades – orientadas para a 
gestão da rede hídrica do concelho, para a política dos 3R’s, com particular enfoque na 
reutilização de resíduos e materiais, para a importância dos oceanos, a problemática do lixo 
marinho e os impactes do plástico nos mares e oceanos, a manutenção da biodiversidade 
marinha, as ciências experimentais e a sustentabilidade das praias. 

Também ao longo do ano, o Centro de Educação Ambiental mobilizou milhares de 
participantes nas diversas atividades e serviços que proporciona à comunidade, desde a 
realização de oficinas lúdico-pedagógicas, workshops, palestras, disponibilização dos espaços 
para a realização de eventos, entre outras.  

 

Figura 9 - Atividades de 
Fiscalização Ambiental
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▪ INVESTIMENTOS 

 

Não obstante os avultados investimentos que o Município efetuou ao longo dos últimos 
anos nas redes de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, que orçaram 
em vários milhões de euros, dotando o concelho de uma taxa de cobertura invejável, continua 
a verificar-se uma reduzida taxa de adesão por parte dos potenciais Clientes/Utilizadores. 
Apesar deste facto, a empresa continua a levar a efeito campanhas de incentivo para a ligação 
aos sistemas da rede pública, sensibilizando a população para a importância da qualidade da 
água consumida, o tratamento adequado dos efluentes, e a gestão racional e sustentada dos 
recursos hídricos. 

Ao nível dos investimentos realizados em 2018, a empresa continuou a apostar na 
ampliação e remodelação de redes de água e de saneamento, através da execução de 
trabalhos para a própria empresa, com recursos próprios, humanos e financeiros. 

No âmbito do Plano Plurianual de Investimentos 2017/2019, foram executadas 
empreitadas de infraestruturação de água, saneamento e águas pluviais, destinadas a 
aumentar os níveis de eficiência e cobertura da população, nomeadamente na Avenida de S. 
Martinho e na Praceta 1º. de Maio, em Gandra, na Rua de Serpa Pinto, em Fão, no Lugar do 
Outeiro, em Marinhas, na Rua de Vilar, em Curvos, e no Lugar do Monte, em Marinhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 10 - Atividades de 
Educação Ambiental

Figura 11 - Obras de 
beneficiação da rede
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▪ COMUNICAÇÃO 
 

Para o exterior, foram emanadas diversas notas informativas, dando conta dos meios que 
os cidadãos dispõem para, em caso de necessidade, fazerem face à acessibilidade económica 
de serviços públicos como o abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão 
de resíduos, bem como de situações fraudulentas de venda de filtros para consumo da água 
da torneira, ou da substituição de contadores por imposição legal. 

Assim, em 2018, a EAmb, continuou a apoiar as famílias, quer através da Tarifa Social, 
quer através da Tarifa para Famílias Numerosas, encontrando-se abrangidos por estas medidas 
os pedidos de ligação de Utilizadores Domésticos de todo o concelho, assim como, foi 
implementado o Regulamento de Concessão Benefícios Sociais aos Cidadãos Voluntários em 
Corpos de Bombeiros do Município de Esposende. 

Os regimes tarifários dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas 
residuais e gestão de resíduos foram mantidos também em 2018, tendo sofrido apenas uma 
atualização de acordo com a taxa de inflação. 
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III. COMPROMISSO COM INICIATIVAS EXTERNAS 
 

Em 2018 a EAmb manteve as diversas parcerias que estabeleceu em anos anteriores com 
entidades nacionais e internacionais, parcerias estas que têm como principal objetivo a criação 
de sinergias que promovam um efetivo crescimento sustentável da empresa e da comunidade 
envolvente.  

Destacamos a adesão voluntária da empresa ao Pacto Global das Nações Unidas desde 
2010, cujos princípios assumidos têm exigido uma resposta atenta, capaz de corresponder aos 
diferentes desafios com os quais a empresa se vai deparando do ponto de vista da proteção 
dos direitos humanos, dos direitos do trabalho, da proteção ambiental e do combate à 
corrupção |G4-15||G4-16|.  

 
GLOBAL COMPACT 
 

Dando corpo ao desejo de continuar a internalizar nas suas atividades os compromissos 
assumidos, a empresa continua a marcar presença nos programas internacionais do Pacto 
Global das Nações Unidas, e que promovem a igualdade de género e os direitos as crianças: o 
Women's Empowerment Principles e o Children´s Rights and Business Principles.  

Para além da adesão formal aos 7 princípios do programa Women's Empowerment 
Principles, a empresa elaborou um plano de ação, que consta do Programa de Conciliação 
Trabalho Família da Esposende Ambiente (documento também elaborado em 2014) e que 
integra as questões da igualdade de género nos mecanismos de comunicação existentes na 
empresa. Em 2018 foi dada continuidade à implementação de várias medidas que constam do 
referido plano de ações. Assumir um compromisso efetivo em prol dos direitos da criança é 
uma aposta séria e clara no futuro, e a EAmb deixou também clara essa intenção com a adesão 
em 2016 ao Children’s Rights and Business Principles.  

Em fevereiro, a empresa, a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende 
(ACICE) e a Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE), esta última enquanto 
representante em Portugal da United Nations Global Compact Network, organizaram, em 
parceria, uma sessão de esclarecimento sobre o tema “Sustentabilidade é Competitividade”. 

 

 
 

Em março, voltamos a destacar a sensibilização interna para as questões da igualdade 
de género, nomeadamente com a comemoração do Dia da Mulher, onde foi destacado o papel 
relevante das mulheres trabalhadoras na empresa. 

Figura 12  - Sustentabilidade 
é Competitividade



 

 

 19 

 

 

GRACE 
 

Em 2018, a EAmb renovou a sua participação no GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à 
Cidadania Empresarial, reforçando a importância central da sustentabilidade e da cidadania 
para a empresa, e reconhecendo que os princípios, valores e boas práticas da RS norteiam o 
crescimento da empresa. No âmbito desta parceria, têm sido desenvolvidos vários projetos 
quer ao nível do voluntariado empresarial, quer da RS. 

Em abril, a convite do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE), do 
qual a empresa é sócia, participou na 5ª Edição da Mostra de Boas Práticas – Responsabilidade 
Social Empresarial de Sucesso. Tal como tem vindo a acontecer, foi responsável por um 
expositor onde, juntamente com a Associação, foram divulgados alguns projetos já 
desenvolvidos, e outros em curso, no âmbito da RS. 

Em outubro, destaca-se a participação da empresa na ação de voluntariado empresarial 
GIRO “Em defesa do Território”, com 8 Colaboradores em sua representação, que se traduziu 
numa atividade de embelezamento dos espaços públicos da Aldeia de Quintandona, em 
Penafiel, com a plantação de árvores e a criação de espaços verdes. 

I 

 

CARTA PORTUGUESA DA DIVERSIDADE 

 

Enquanto signatária da Carta Portuguesa da Diversidade, a empresa assume a 
Diversidade como um imperativo ético, traduzindo-se num princípio basilar e orientador da 
sua atuação interna e externa, fazendo parte dos seus valores e da sua identidade institucional.  

Em 2018 foi dada continuidade à sua participação num dos grupos de trabalho criados 
no âmbito desta Carta, como membro coordenador do Núcleo Norte da Carta, tendo 
participado ativamente no II Fórum Nacional para a Diversidade, que decorreu em novembro 
na Póvoa de Lanhoso. 

Figura 14 - GIRO

Figura 13  - Comemoração 
do Dia da Mulher
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REDE SOCIAL DE ESPOSENDE  
 
Por fim, realça-se ainda, no âmbito social, o facto da Esposende Ambiente ser parceira 

do Conselho Local de Ação Social do concelho de Esposende (CLAS), tendo participado em 
diversas iniciativas promovidas por esta rede social local, nomeadamente na campanha de 
recolha de bens para a Loja Social que decorreu no mês de dezembro, mantendo ainda a sua 
disponibilidade, como protocolada, para o transporte de bens e a prestação de outros serviços 
que a Loja considere necessários.  

 

OUTRAS INICIATIVAS  
 
No que diz respeito a parcerias na área ambiental referem-se alguns projetos de trabalho 

em rede com entidades locais, nacionais e internacionais, que se encontram em curso, como 
são o projeto Pacto dos Autarcas, o projeto OMARE, a Hora do Planeta, o Programa Bandeira 
Azul, o projeto Energy Footprint, o Eco – Escolas, o projeto Rios, e o Dias a Viver a Água. 

Em maio, a convite da LIPOR e da ACR+, a empresa participou também, com uma 
intervenção sobre a gestão de biorresíduos no município de Esposende, numa sessão/debate 
sobre Recolha Seletiva de Resíduos: Fator-chave na Economia Circular, onde apresentou as 
suas boas práticas neste âmbito. 

 

 

 

  

Figura 16 - Gestão de 
Biorresíduos no Município de 

Esposende

Figura 15 - II Fórum 
Nacional para a Diversidade
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IV. ASPETOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES  
 
 

1. OBJETIVO 

Com o Relatório de Sustentabilidade 2018 pretendemos comunicar às partes 
interessadas o caminho que a empresa está a seguir rumo à sua sustentabilidade e à 
sustentabilidade da comunidade onde se insere.  

De todos os meios utilizados, até à data, para auscultar as partes interessadas, o 
parâmetro que se realça como sendo o que assume maior relevância para as mesmas é o custo 
associado à prestação de serviços da EAmb |G4-19|.  

 
 

2. ABRANGÊNCIA 
 
a. LIMITE 

O presente relatório corresponde às atividades da EAmb.  

 

b. PERÍODO 

O período reportado corresponde ao ano de 2018. No entanto, são pontualmente 
apresentados dados relativos a anos anteriores, para uma análise estatística da evolução. 

 
c. VERIFICAÇÃO 

O presente relatório não foi sujeito a verificação externa. 

 

d. NÍVEL DE APLICAÇÃO GRI (AUTO DECLARAÇÃO) 

O presente relatório de sustentabilidade foi elaborado em conformidade com a opção 
“De Acordo” – Essencial das diretrizes G4 |G4-23|. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

Em 2018, a empresa manteve os habituais canais de comunicação com todos os seus 
parceiros, de forma a promover o diálogo e o seu envolvimento, e procurando, assim, ir de 
encontro às suas expectativas.  

Considerando-os como elementos fundamentais para o sucesso do desempenho da 
EAmb, foram definidos vários meios de comunicação com os seus principais parceiros |G4-
24||G4-25||G4-26|.  
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Tabela 3 - Mecanismo de auscultação das partes interessadas 

PARTES INTERESSADAS MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 

ESTADO ▪ Prestação de Contas 
▪ Contratos públicos 
▪ Resposta a pedidos de esclarecimento 
▪ Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ESPOSENDE 
 

▪ Deliberações do Conselho de Administração 
▪ Instrumentos de Gestão Previsional 
▪ Prestação de Contas 
▪ Relatórios de execução do Contrato de Gestão 
▪ Relatórios de Sustentabilidade 

COLABORADORES ▪ Ações de formação 
▪ Placards informativos 
▪ Consulta aos trabalhadores 
▪ Avaliação da sua satisfação 
▪ Caixa de sugestões 
▪ Representante dos Colaboradores 

CLIENTES / UTILIZADORES 
 

▪ Regulamento de Abastecimento de Água e de Drenagem de 
Águas Residuais do Município de Esposende 
▪ Faturas 
▪ Visitas técnicas e reuniões 
▪ Site / Balcão Virtual, linha de atendimento telefónico geral / 
Linha Verde, editais, postais, newsletters, flyers, outdoors, 
publicações da CME 
▪ Plano de atividades do CEA 
▪ Planos de atividades do Programa de Educação para a 
Sustentabilidade 
▪ Plano de Segurança da Água, Plano de Controlo da Qualidade 
da Água, Plano de Controlo Operacional 
▪ Tratamento de reclamações 
▪ Avaliação da sua satisfação 

COMUNIDADE ▪ Protocolos de cooperação 
▪ Site / Balcão Virtual, linha de atendimento telefónico geral / 
Linha Verde, editais, postais, newsletters, flyers, outdoors, 
publicações da CME 
▪ Plano de atividades do CEA 
▪ Planos de atividades do Programa de Educação para a 
Sustentabilidade 
▪ Tratamento de reclamações 
▪ Avaliação da sua satisfação 

ERSAR ▪ Contrato de Gestão 
▪ Regulamento Interno de Abastecimento de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais do Município de Esposende 
▪ Prestação de Contas 
▪ Tarifário 

▪ Tratamento de reclamações 
▪ Avaliação da qualidade de serviço pela ERSAR 
▪ Portal da ERSAR 
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PARTES INTERESSADAS MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 

AUTORIDADE DE SAÚDE ▪ Site / Balcão Virtual, linha de atendimento telefónico geral / 
Linha Verde, editais, postais, newsletters, flyers, outdoors, 
publicações da CME 
▪ Plano de Segurança da Água, Plano de Controlo da Qualidade 
da Água, Plano de Controlo Operacional 
▪ Visitas técnicas e reuniões 
▪ Emissão de pareceres 

APA ▪ Portal da APA 

SEPNA, STAL 
 

▪ Comunicações 

ACT ▪ Relatório Único 
▪ Comunicações 

RESULIMA ▪ Acompanhamento da execução do contratualizado 
▪ Tratamento de reclamações 

JUNTAS DE FREGUESIA ▪ Recibos 
▪ Visitas técnicas e reuniões 
▪ Tratamento de reclamações 

ÁGUAS DO NORTE ▪ Faturas 
▪ Acompanhamento da execução do Contrato de fornecimento 
de Água entre o Município de Esposende e Águas do Noroeste, 
S.A. 

OUTROS FORNECEDO0RES 

EXTERNOS 
▪ Faturas 
▪ Acompanhamento da execução do contratualizado 
▪ Avaliação do seu desempenho 

 
Em 2018, no relacionamento com as partes interessadas, em particular com os 

Colaboradores, a empresa continuou a apostar na comunicação interna. As caixas de sugestões 
e os placards informativos, disponibilizados em todos os edifícios da empresa, continuaram a 
constituir-se veículos privilegiados na disseminação de informação, para além do e-mail, 
intranet e internet. 

Em 2018, foi também realizada a habitual Consulta aos Trabalhadores, ferramenta que 
tem permitido manter um contacto muito próximo com todos os Colaboradores, 
principalmente na perceção das suas insatisfações. Tendo como objetivo a melhoria contínua 
do desempenho da empresa, esta consulta procurou aferir o grau de satisfação dos 
Colaboradores com as condições existentes em matéria de SST, a sua perceção quanto aos 
riscos a que estão expostos nos locais de trabalho, bem como a sua satisfação com o 
relacionamento interpessoal e outros fatores psicossociais. 

Sendo a SST e a RS matérias que integram os compromissos da EAmb, o respeito pelas 
suas práticas deverá ser assegurado não só ao nível interno da empresa, como também pelas 
entidades com quem a EAmb se relaciona. Assim, em 2018, a empresa procurou manter as 
suas práticas de influência junto dos fornecedores, para que continuem a respeitar os 
princípios éticos que estabelece na sua política de sustentabilidade e, assim, assegurar que 
estes cumpram com os princípios do Código de Conduta de Fornecedores que a EAmb definiu. 
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Não se registaram, em 2018, quaisquer reclamações dos fornecedores. A lista das 
entidades incluídas nas demonstrações financeiras apresentadas poderá ser consultada no 
Relatório e Contas da empresa |G4-17|. 

No que diz respeito ao relacionamento com os seus Clientes / Utilizadores, a 
comunicação tem sido realizada pelos suportes habituais, como referido acima, tendo-se 
registado 19 reclamações, em 2018. Destas, 10 encontravam-se associadas ao Abastecimento 
de água, 5 à Limpeza pública, 1 à Drenagem de águas residuais, 2 às Empreitadas e 1 a outros 
tipos de reclamações. Todas elas foram alvo do devido tratamento. 

Quanto ao Município de Esposende, é de referir o estreito relacionamento com a EAmb, 
empresa do grupo municipal, e a existência de grande entendimento e bom relacionamento 
entre as partes, não só ao nível dos assuntos mais formais, como a aprovação de contas e dos 
documentos previsionais, como ao nível de outras questões mais operacionais.  

Com a ERSAR também tem havido um bom relacionamento, dentro das suas 
competências, bem assim como com as demais entidades do Estado. O relacionamento com 
esta entidade assume particular importância, dado o seu papel regulador no desempenho das 
entidades gestoras do setor das águas e resíduos. Mediante os relatórios anuais que publica, 
Relatórios Anuais de Setor de Águas e Resíduos em Portugal, tem sido possível balizar 
objetivos estratégicos, tendo em conta valores de referência para os quais a entidade considera 
a qualidade do serviço boa, permitindo à EAmb ir de encontro às suas expectativas. 

Tratando-se a Águas do Norte de um fornecedor externo bastante particular, 
nomeadamente pela relação de total dependência da EAmb, quer na distribuição de água para 
consumo, quer no tratamento das águas residuais, o estreito relacionamento que desde 
sempre se estabeleceu faz com que exista grande entendimento e cooperação entre as partes, 
considerando-se o relacionamento bastante positivo. 

Quanto às restantes partes interessadas relevantes, e dada a inexistência de quaisquer 
queixas relativas ao desempenho e comportamento da empresa, o relacionamento tem sido 
profícuo. 

 
4. METODOLOGIA 

 
a. GRI 

Este relatório foi elaborado tendo como base as diretrizes G4 para a elaboração de 
relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Iniciative |G4-18|. 

 

b. PROCESSO PARA DETERMINAR A RELEVÂNCIA 

O relatório de sustentabilidade visa comunicar às partes interessadas o desempenho da 
EAmb e a sua estratégia, metas e plano de ação para o futuro. Assim sendo, e tomando como 
base os indicadores GRI, os do Sistema de Gestão Empresarial da empresa, e os da Entidade 
Reguladora, a análise da relevância foi efetuada para cada pilar da sustentabilidade, sendo que 
a perspetiva foi a da própria empresa nas componentes económica, social e ambiental. 
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c. PROCESSO PARA DETERMINAR A MATERIALIDADE 

A materialidade dos indicadores GRI foi determinada através da sua significância na 
avaliação dos impactos económicos, ambientais e sociais da empresa ou na importância que 
estes assumem para as suas partes interessadas. 

Cada aspeto relatado é material dentro da EAmb, e o limite do seu relato é o da própria 
empresa |G4-20|, |G4-21|. 

 

d. MÉTRICAS UTILIZADAS 

Os relatos para cada aspeto material identificado cingem-se à empresa |G4-21|. Na 
transição para a adoção das diretrizes G4 foi necessário adaptar alguns indicadores, de modo 
a corresponder ao que é solicitado pelas novas diretrizes G4 |G4-22|.  

 

 

5. GOVERNANÇA, ÉTICA E INTEGRIDADE  

De acordo com o artigo 10º dos Estatutos da Esposende Ambiente, EM os seus órgãos 
sociais são o Conselho de Administração, o Fiscal Único e a Assembleia Geral, cuja duração dos 
mandatos é coincidente com a dos titulares dos órgãos autárquicos |G4-7| e |G4-34|. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Existe na EAmb um Código de Ética, disponível para consulta na intranet, onde a empresa 
reforça e clarifica os princípios estruturantes da sua atividade, visando a defesa e proteção do 
meio ambiente, o respeito pelos direitos dos trabalhadores e a transparência nas relações que 
estabelece com o exterior |G4-56|. 

Através deste código, a empresa procura sensibilizar os seus Colaboradores para a sua 
cultura de valores, no sentido de adequada e eficazmente fazer cumprir a sua missão e visão, 
expressando um claro compromisso com princípios éticos de um desenvolvimento sustentável. 
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V. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

1. DESEMPENHO ECONÓMICO 
 
|G4-EC1| Valor económico direto gerado e distribuído 

No período que compreende o presente Relatório de Sustentabilidade, o Ativo Líquido 
atingiu o valor de € 28.104.056,43 resultante de uma estrutura financeira equilibrada. A rubrica 
mais significativa do Ativo da Empresa é o Ativo Fixo Tangível e Intangível representando 95% 
do Total do Ativo. O Capital Próprio da Empresa atinge o valor total de € 22.582.645,77, 
proveniente dos resultados positivos de 2018 na ordem dos € 63.816,47.  

 
                Tabela 4 - Principais indicadores económico-financeiros de 2018 

PRINCIPAIS INDICADORES ANO 2018 

Capital Social 20.250.000,00€ 

Capital Próprio 22.582.645,77€ 

Ativo Líquido Total 28.104.056,43€ 

Investimento 768.025,87€  

Volume de negócios 5.037.667,47€  

EBITDA 1.375.039,25€  

EBIT 105.274,05€  

Resultados Antes dos impostos 86.342,37€ 

Resultado Líquido do Exercício 63.816,47€  

Cash Flow 1.408.734,05€ 

Equilíbrio Financeiro 75.506,43€  

 
 
|G4-EC2| Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades 

da organização devido às alterações climáticas  

No âmbito da Comunidade Intermunicipal do Cávado, em 2017 foi aprovada a 
candidatura para a elaboração de uma Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas para o Cávado, da qual Esposende faz parte. Ao longo de 2018, foram realizadas 
reuniões de trabalho com os vários grupos locais e com a equipa responsável pelo 
desenvolvimento da Estratégia, para identificação dos pontos-chave e medidas de mitigação 
e adaptação às alterações climáticas a implementar no território do Cávado e, em particular, 
no concelho de Esposende. A elaboração da Estratégia Intermunicipal pressupõe também a 
concretização de uma Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e materiais 
de sensibilização, documentos que foram concluídos, entretanto, em 2019.  
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|G4-EC3| Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que 
a organização oferece 

Para o Sistema Nacional de Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações a 
contribuição do trabalhador é de 11% e para a entidade patronal é de 23,75%.  

 

|G4-EC4| Ajuda financeira significativa recebida do governo 

Não se registaram quaisquer subsídios, subvenções ou prémios atribuídos pelo Estado à 
EAmb. No entanto, a empresa acompanha a publicação de Avisos para acesso a programas e 
fundos de apoio financeiro, e sempre que enquadrável e possível, apresenta de candidatura. 

 

|G4-EC5| Salários pagos por género comparados com o salário mínimo nacional 

A empresa assegura que os salários pagos cumprem os requisitos legais, (iguais ou 
superiores ao salário mínimo nacional) e que os salários mínimos pagos na empresa são 
superiores ao Basic Needs Wage (BNW) calculado pela empresa. Os salários pagos diferem em 
função da categoria e progressão na carreira, não havendo qualquer distinção relativa ao 
género.  

 

|G4-EC6| Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta 
gerência recrutados na comunidade local em unidades operacionais importantes 

Em 2018 registaram-se 7 novas admissões na EAmb, 5 dos quais contratados e 2 cedidos 
pelo Município em regime de Cedência de Interesse Público, e registaram-se 5 saídas, 3 dos 
quais cedidos ao Município, no mesmo regime.  

 

|G4-EC7| Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas e 
serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio do relacionamento 
comercial, em espécie ou atividades pro bono 

Em 2018, o Município de Esposende, através desta empresa municipal, apoiou 253 
agregados familiares com a aplicação das tarifas sociais a famílias que comprovadamente 
apresentaram carência económica, registando-se um aumento em 9% no seu número, 
comparativamente com 2017. Adicionalmente, pela aplicação das tarifas especiais para famílias 
numerosas, apoiou outros 31 agregados familiares, à semelhança do ano anterior. O benefício 
concedido em 2018 ascendeu a € 25.956,25, tendo-se registado um aumento em 10,6%, 
comparativamente com o ano anterior. 

 

|G4-EC9 | Políticas, práticas e proporções de gastos com fornecedores locais em 
unidades operacionais importantes 

A EAmb segue os procedimentos decorrentes da legislação em vigor no que respeita às 
normas de contratação pública consagradas no Código dos Contratos Públicos. Os gastos com 
fornecimentos e serviços adquiridos em 2018 foi de € 1.547.160,79 o que representa cerca de 
24% dos gastos totais, sendo estes, na sua maioria, associados a custos fixos decorrentes de 



 

 

 28 

contratos celebrados com fornecedores de bens e serviços essenciais para a atividade da 
empresa.  

2. DESEMPENHO AMBIENTAL 

 

|G4-EN1| Materiais usados, discriminados por peso ou volume 

|G4-EN2| Percentagem de materiais usados provenientes de reciclagem  

Considerando a água enquanto matéria-prima, e considerando como indicador o volume 
de água não faturada – que corresponde a um valor inflacionado de perdas de água, pois inclui 
consumos de água autorizados, mas não faturados – o ano 2018 terminou com um valor médio 
(a 12 meses) de 26%. Esta descida de 1,3 pontos percentuais correspondeu a uma melhoria de 
5% em relação a 2017. 

 

 

 

 

Sendo este um indicador de extrema importância para a Administração da empresa, têm 
vindo a ser desenvolvidas várias abordagens no sentido de melhorar o seu desempenho nesta 
área: ações de deteção de roturas na rede em períodos noturnos, reabilitação de redes, 
realização de auditorias ao processo de leituras, investigação dos consumos zero, gestão de 
consumos através de Zonas de Medição e Controlo, campanhas de fiscalização, minimização 
dos erros de medição através da substituição de contadores, entre outras. Assim, a EAmb tem 
dado continuidade aos seus vários programas, no sentido de maximizar a qualidade do serviço 
e minimizar o desperdício. Destacam-se, nesse âmbito, o Plano de Gestão Patrimonial de 
Infraestruturas, o Plano de Perdas de Água e Zonas de Medição e Controlo, o Plano de 
Combate aos Consumos Zero, o Plano de Segurança da Água, além dos já habituais Plano de 
Controlo da Qualidade da Água (PCQA) e o Plano de Controlo Operacional. Destaca-se que, 
mais recentemente, e já em 2018, se iniciou um projeto de combate às perdas através da 
realização de balanços hídricos e de análise de pressões, quase em tempo real, que se tem 
revelado muito eficiente na deteção de fugas e na sua rápida reparação.  

Salienta-se, apenas, que no âmbito do PCQA, em 2018, a conformidade legal foi de 100%, 
quer em termos de parâmetros analíticos, quer em número de análises realizadas.  

 

  
Percentagem de água não faturada | 2018 

26,7% 

 
Percentagem de água não faturada | 2017 

28,0% 

Figura 17 - Percentagem de água não faturada 
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Figura 18 - Número de análise efetuadas 

 

Já no que concerne às atividades da própria empresa, em 2018 foi consumido um total 
de 6.468m3 de água, o que correspondeu a uma diminuição de 19% em relação ao consumo 
registado no ano 2017.  

 

 

 
 

À semelhança do que tem vindo a registar-se nos últimos anos, em 2018 a maior fração 
dos consumos de água esteve associada ao recinto do Centro de Educação Ambiental (CEA) e 
do Horto, que consumiram 77% do volume total de água usada nas atividades da empresa. A 
seguir, o maior consumo esteve associado ao Armazém, com 14% do volume total. Note-se 
que neste valor está incluída, não só a água consumida nas instalações atuais do Armazém, 
como no Parque de Resíduos, ainda associado às antigas instalações. 

Relativamente ao consumo de papel, em 2018 foi alterada a estratégia quanto ao 
procedimento de impressão e envio das faturas aos Clientes, que passaram a ser efetuadas em 
regime de outsourcing, com grande impacto na redução do consumo anual de papel na 
empresa para metade. No entanto, considerando que uma grande parte da tramitação de 
documentos se faz atualmente por via digital, seria expectável que, com a eliminação da 
necessidade da impressão das faturas dos Clientes a redução fosse ainda mais significativa. 
Assim, em 2018 foram adquiridas 2 ton de papel, das quais 97% foi papel reciclado, 
perspetivando-se no futuro introduzir os benefícios dos suportes digitais que se vão 
consolidando na empresa.  

 
Nº de análises aos parâmetros R1 realizadas | PCQA 2018 

324 

 
Nº de análises aos parâmetros R2 realizadas | PCQA 2018 

325 

 
Nº de análises aos parâmetros I realizadas | PCQA 2018 

63 

 
Volume total de água consumida | 2018 

6.468 m3 (539 m3/mês) 

 
Volume total de água consumida | 2017 

7.949 m3 (662 m3/mês) 

Figura 19 - Volume total de água consumida 
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|G4-EN3| Consumo de Energia na Esposende Ambiente 

O consumo total de energia registado foi praticamente o mesmo de 2017. Analisando a 
distribuição do consumo por tipologia, verifica-se que, salvo ligeiras oscilações, as proporções 
do consumo são mais ou menos iguais ao longo dos anos. Tal como em 2017, a maior fração 
de energia consumida foi de gasóleo (78% do consumo), seguido da energia elétrica (17%), e 
ainda da gasolina (5%). O consumo de gás butano não teve representatividade. 

Em 2018, o consumo total de energia na empresa foi de 52,624 tep, dos quais 43,827 tep 
corresponderam à fração da energia gasta em transportes. Não é, por isso uma empresa 
consumidora intensiva de energia, nem nos termos do Decreto-Lei nº 71/2008, de 15 de abril, 
nem da Portaria nº 228/90, de 27 de março.  

 

 
 

 

No que diz respeito à energia elétrica, os consumos anuais, ao longo dos últimos anos, 
têm vindo a descrever uma variação oscilante, alternando variações positivas com variações 
negativas. Contudo, em 2018, mesmo tendo sido acrescentado um novo ponto de consumo (a 
VRP da Av. Góios), o consumo total de energia elétrica diminuiu em 9%, até valores 
equivalentes ao ano 2009, ainda antes do CEA estar sob gestão da empresa.  

É de referir que a empresa tem vindo a implementar, nos últimos anos, medidas para 
uma maior eficiência energética, como, por exemplo, a substituição das caixilharias, a 
substituição de luminárias de fluorescência por tecnologia LED, a otimização do processo de 
envelopagem e a integração de alguns veículos elétricos na sua frota. 

 

 

 
Quantidade total de papel adquirida | 2018 

1.958 kg 

 
Quantidade total de papel adquirida | 2017 

3.928 kg 

 
Consumo total de energia | 2018 

52,624 tep (4,39 tep/mês) 

 
Consumo total de energia | 2017 

55,233 tep (4,60 tep/mês) 

Figura 20 - Quantidade total de papel adquirido 

Figura 21 - Consumo total de energia 
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|G4-EN8| Total de água captada por fonte 

Durante o ano de 2018 o volume de água que entrou no sistema de distribuição da EAmb 
diminuiu 4,5% em relação ao ano anterior, tendo-se adquirido 2.286.880 m3. Em 31 de 
Dezembro de 2018, o número total de Clientes/Utilizadores ascendia a 20.156 (+1.3% face a 
2017) distribuídos pelo território do concelho, e o consumo de água faturado e medido em 
2018 foi de 1.676.325m3, tendo-se registado uma redução na ordem dos 2,8%.  

 

|G4-EN9| Fontes hídricas significativamente afetadas pelo consumo de água 

Quanto à origem da água, dada a inoperacionalidade da bomba instalada na Captação 
do Bouro, toda a água consumida em 2018 foi água da rede pública, ou seja, água adquirida à 
Águas do Norte, SA.. 

O consumo de água da EAmb é totalmente proveniente da rede pública, pelo que a 
empresa se encontra a reavaliar a eventual reativação de captações próprias para usos que não 
sejam de consumo humano. 

 

|G4-EN11| Localização e dimensão dos terrenos pertencentes, arrendados ou 
administrados pela organização em áreas protegidas ou de elevado valor para a 
biodiversidade, ou adjacente as mesmas 

Todas as unidades sob gestão da EAmb encontram-se localizadas no concelho de 
Esposende, que possui na sua área territorial, e concretamente na sua faixa litoral, o Parque 
Natural do Litoral Norte. Este Parque, que se estende ao longo de cerca 18 Km, entre a foz do 
rio Neiva e a zona da Apúlia, integra parcialmente a União de Freguesias de Apúlia e Fão, a 
União de Freguesias de Belinho e Mar, a União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, 
e a freguesia de Antas, incluindo ainda a área marinha adjacente, num total de 8 887 hectares.  

 

|G4-EN12| Descrição dos impactes significativos de atividades, produtos e serviços 
sobre áreas protegidas ou de elevado valor para a biodiversidade 

A EAmb faz todos os anos o levantamento dos aspetos ambientais e respetivos impactes, 
e avalia a sua significância com o intuito de mitigar os seus impactes. 

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

 
Consumo total de energia elétrica | 2018 

102.257 kWh (8.521 kWh/mês) 

 
Consumo total de energia elétrica | 2017 

112.281 kWh (9.357 kWh/mês)    

Figura 22 - Consumo total de energia elétrica 
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no Centro de Educação Ambiental, que envolvem a comunidade em geral, e em particular a 
comunidade educativa.  

Por outro lado, a empresa tem levado a cabo, em colaboração com o Parque Natural 
Litoral Norte, diversas ações como são exemplo as de arranque de plantas invasoras, ou de 
renaturalização dos espaços, envolvendo diversos públicos-alvo.   

 

|G4-EN15| Total de emissões de gases com efeitos de estufa 

As emissões de gases com efeitos de estufa assumem frequentemente um 
comportamento irregular, na medida em que dependem mais das condições climatéricas do 
país do que da eficiência energética da atividade da empresa. Neste sentido, em anos de maior 
quantidade de vento e pluviosidade, o mix da energia consumida (eólica e hídrica) apresenta-
se mais favorável e, consequentemente, com menores níveis de emissões. 

As emissões gasosas associadas às atividades da EAmb são calculadas a partir dos 
consumos energéticos, incluindo a energia diretamente consumida e uma estimativa das 
emissões gasosas associadas à produção da energia elétrica utilizada.  

A diminuição dos consumos energéticos refletiu-se também numa descida nas emissões 
de CO2, estimando-se a emissão de cerca de 155 ton CO2eq em 2018, das quais 83% foram 
resultantes da queima de gasóleo. 

 

 

Figura 23 - Emissão total de gases de efeito estufa 

 

|G4-EN18| Intensidade de Emissões de Gases com Efeito Estufa  

A intensidade de emissões de gases com efeito estufa define-se pelo quociente entre a 
totalidade das emissões associadas às atividades da EAmb e o número total de Colaboradores. 

Em 2018 verificou-se uma diminuição de 5% na emissão de gases com efeito de estufa. 

 

|G4-EN19| Redução de emissões de gases com efeito de estufa  

A EAmb é a entidade municipal responsável pelo acompanhamento do processo 
associado ao Pacto dos Autarcas, compromisso assumido pelo município de Esposende em 
2010. Da adesão de Esposende a este projeto, resultou a elaboração e aprovação do Inventario 
de Referência de Emissões de Esposende e do Plano de Ação para a Sustentabilidade 

 
Emissão total de Gases de Efeito Estufa | 2018 

155 ton CO2eq 

 
Emissão total de Gases de Efeito Estufa | 2017 

162 ton CO2eq 
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Energética de Esposende. Este documento prevê a implementação de 41 ações/medidas com 
vista à redução de 20% nas emissões em 2020.  

As medidas de sustentabilidade energética associadas ao setor público, setor privado e 
setor doméstico, preveem a implementação de projetos ao nível dos edifícios, iluminação 
pública, equipamentos, transporte, planeamento e sensibilização e totalizam um potencial de 
redução de emissões de CO2 superior a 13 mil toneladas em 2020.   

Através da matriz energética prospetiva são já evidentes os progressos alcançados em 
Esposende ao nível da redução de consumos quer no setor público (edifícios públicos e 
iluminação de vias públicas) quer setor privado (edifícios residenciais e edifícios e 
equipamentos terciários), contrariando as tendências crescentes de uso de energia nestes 
setores.  

Por sua vez, o setor dos transportes apresenta uma maior necessidade de organização e 
gestão, devido à crescente complexidade e alteração dos padrões da mobilidade, sustentados 
na intensificação das taxas de motorização, nomeadamente nas áreas urbanas.   

 

|G4-EN22| Descarga total de água, por qualidade e destino 

As águas residuais geradas na atividade da EAmb são do tipo doméstico, e são 
encaminhadas para o sistema municipal de tratamento de águas residuais.  

É responsabilidade da empresa a fiscalização e o acompanhamento do serviço prestado 
pela empresa multimunicipal Águas do Norte, SA. que assegura o tratamento dos efluentes 
em Esposende.  

Em 2018, o volume de águas residuais que deu entrada para tratamento nas Estações de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do concelho de Esposende foi de 2.440.180m3, o que 
correspondeu a um aumento de 37% em relação ao ano anterior, justificado pelo facto deste 
ano ter registado índices de pluviosidade mais elevados que 2017.  

A ETAR de Esposende, tratou 64% das águas residuais recolhidas no concelho. A ETAR 
de Marinhas recebeu 27%, tendo as demais ETAR’s tratado o restante volume (Forjães, Guilheta 
e Curvos até novembro). 

É de referir que as ETAR’s de Esposende e Marinhas foram, em 2015, sujeitas a grandes 
intervenções de fundo, tendo sido significativamente ampliada a sua capacidade de 
tratamento, tendo em vista a desativação futura das Estações de menor dimensão. Assim, em 
2017 foram desativadas a ETAR de Fão, a ETAR de Apúlia, e a ETAR de S. Paio de Antas 
(Minante), e em novembro de 2018 a ETAR de Curvos.  

 

 

 
Volume de águas residuais recolhidas e encaminhadas para tratamento em ETAR | 2018 

2.440.180 m3 

 
Volume de águas residuais recolhidas e encaminhadas para tratamento em ETAR | 2017 

1.783.776 m3 

Figura 24 - Intensidade das emissões de CO2 
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|G4-EN23| Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação 
 
Em 2018, estima-se que a produção total de resíduos resultantes das atividades da EAmb 

tenha sido de cerca de 67 ton (57% acima do valor de 2017). Destes, 94% (em peso) 
corresponderam a resíduos de construção e demolição (RCD), sobretudo de resíduos de tapete 
betuminoso, de metal e de betão, tijolos e afins (sendo estes resíduos muito pesados, mesmo 
pequenos volumes podem contribuir com pesos significativos para a produção total). 

  

 

 

No final do ano 2018, foram entregues a destinatário 63 ton de resíduos, dos quais 94% 
eram RCD (sobretudo resíduos de tapete betuminoso). Os restantes resíduos produzidos 
ficaram em armazenamento temporário, a aguardar envio para operador. 

Se se analisar a produção de resíduos sem incluir a produção de RCD, é possível constatar 
que a produção de resíduos diminuiu 11%, de 4.639kg (em 2017) para 4.140kg (em 2018). 

Os valores a seguir apresentados referem-se apenas às quantidades de resíduos geridos 
pela EAmb no âmbito da limpeza pública, quer recolhidos diretamente, quer entregues no 
Parque de Resíduos, não incluindo os resíduos urbanos geridos pelos responsáveis pela gestão 
do sistema municipal em baixa (indiferenciados – recolhidos e encaminhados pela SUMA – e 
ecopontos – recolhidos e encaminhados pela Resulima). Assim, em 2018, a quantidade de 
resíduos urbanos gerida pela empresa voltou a subir ligeiramente (1.053 ton), tendo-se 
registado uma variação de +1% na produção anual em relação a 2017. 

 

Figura 26 - Quantidade total de resíduos municipais recolhidos 

 

Das 1.053 ton recolhidas pela EAmb, apenas 193 corresponderam à quantidade de 
resíduos recolhidos seletivamente. Estes resíduos representaram uma fração valorizável 
bastante menor do que a do ano anterior, já que esta diminuiu de 24% para 18%, ou seja, 

 
Produção total de resíduos | 2018 

67.020 kg (≈ 67.0 ton) 

 
Produção total de resíduos | 2017 

42.714 kg (≈ 42.7 ton) 

 
Quantidade total resíduos municipais recolhidos | 2018 

1.053 ton 

 
Quantidade total resíduos municipais recolhidos | 2017 

1.041 ton 

Figura 25 - Produção total de resíduos 
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recolheu-se uma quantidade maior de resíduos urbanos e destes, apenas 18%, em peso, eram 
valorizáveis. Estes valores não significam, porém, que as práticas de separação seletiva 
municipais tenham regredido. São resultado do facto de, a partir de março de 2018, uma parte 
significativa da recolha de papel/cartão e de plástico do município de Esposende ter passado 
a ser feita pela Resulima, reduzindo, por isso, o volume de resíduos valorizáveis recolhidos pela 
empresa. 

Das várias fileiras recolhidas, as tipologias que registaram variações positivas foram os 
resíduos de pneus (303%), resíduos de metal (58%), e os resíduos verdes (9%). 

Quanto às tipologias que registaram menores quantidades do que em 2017, estas foram 
relativas aos resíduos de papel e cartão (-59%), resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos (-41%) e os resíduos de plástico (-21%), e ainda os resíduos de fibrocimento e betão 
e afins, cuja tipologia não foi recolhida em 2018. 

A sensibilização ambiental de toda população para as boas práticas de gestão de 
resíduos continua a ser uma aposta da EAmb, quer por via do envio de informação/ 
sensibilização juntamente com as faturas, quer pelo envio de newsletters digitais, quer através 
do site institucional, ou ainda através das várias atividades promovidas pelo Centro de 
Educação Ambiental. 

É de referir que está prevista uma intervenção de beneficiação do Parque de Resíduos e 
a sua conversão em Ecocentro, no sentido de melhorar as condições de acondicionamento de 
resíduos e otimizar as suas valências. 

 

|G4-EN24| Número e volume total de derrames significativos 

Em 2018 não há registo de qualquer derrame de volumetria significativa, resultante das 
atividades da EAmb. 

 

|G4-EN25| Peso de resíduos transportados, importados, exportados e tratados 
considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia – anexos I, II, III, VIII, e 
percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente 

Em 2018 não se registou a produção de resíduos de fibrocimento. 

 

|G4-EN26| Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de 
corpos de água e habitats relacionados significativamente afetados por descargas de 
água e drenagens realizadas 

A empresa Águas do Norte, SA., entidade responsável pela gestão das águas residuais 
do concelho de Esposende, implementa anualmente um plano de autocontrolo dos efluentes 
tratados nas ETAR’s de Esposende, bem como da qualidade das linhas de água recetoras, 
dando cumprimento aos requisitos exigidos nas Licenças de Descarga.  

Cabe à EAmb avaliar o grau de cumprimento dos requisitos legais impostos à entidade 
gestora das ETAR no âmbito do autocontrolo das águas residuais. Em 2018, foram evidentes 
as melhorias nos resultados analíticos do autocontrolo das ETAR, pese embora ainda se 
verifiquem limitações, sobretudo, ao nível da remoção de azoto. Apesar disso, nenhuma das 
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Estações registou, em 2018, índices de qualidade em incumprimento com as respetivas 
licenças, apesar de todas denotarem essas dificuldades. 

 

|G4-EN27| Iniciativas para Mitigação de Impactes Ambientais de Produtos e 
Serviços e a Extensão da Mitigação desses Impactes 

No âmbito do Plano de Gestão Empresarial, foram sistematizados diversos objetivos que 
visaram mitigar impactes ambientais da EAmb.  

 

|G4-EN29| Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias resultantes de não conformidades com leis e regulamentos ambientais 

Não foram registadas quaisquer multas ou sanções não monetárias resultantes de não 
conformidades com leis e regulamentos ambientais durante 2018. 

 

 

3. DESEMPENHO SOCIAL 

 

• PRÁTICAS LABORAIS - EMPREGO 

 
|G4-LA1| Número total e taxas de novas contratações de empregados e de 

rotatividade, por faixa etária, género e região 

No final de 2018, integravam o mapa de pessoal da EAmb 107 Colaboradores, dos quais 58% 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas e 42% em regime de contrato 
individual de trabalho.  

A taxa de rotatividade dos Colaboradores da empresa, cifrou-se nos 6,1%, em 2018. No 
decurso deste ano registaram-se 7 admissões, 5 das quais corresponderam a contratos 
individuais de trabalho, e 2 a cedências pelo Município, em regime de cedência de interesse 
público. Quanto às saídas, registaram-se 6, 2 das quais por cessação do Acordo de Cedência 
de Interesse Público, 2 por aposentação, e 2 por cessação do contrato individual de trabalho. 

 

Tabela 5- Taxa de rotatividade em 2018 
 

 Ano 2018 

Entradas 7 

Saídas 6 

N.º Colaboradores  107 

Taxa de rotatividade 6,1%  
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|G4-LA2| Benefícios concedidos a trabalhadores a tempo inteiro não oferecidos a 
trabalhadores temporários ou em regime de meio período 

Não aplicável na EAmb.  

 

|G4-LA3| Taxa de regresso ao trabalho após licença de parentalidade, por género 

No ano de 2018 regressou uma Colaboradora de licença de parentalidade.  

 
   Tabela 6 - Taxa de regresso ao trabalho após licença de parentalidade,, por género 

 

|G4-LA4| Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais, incluindo se 
esse procedimento está especificado em acordos de negociação coletiva 

Sempre que existe a necessidade de serem efetuadas mudanças operacionais, estas são 
discutidas com os Colaboradores, e comunicadas nos tempos previstos na legislação. 

 

|G4-LA5| Percentagem de trabalhadores representados em Comissões de 
Segurança 

Na empresa não existe uma Comissão de Segurança nos termos da Regulamentação do 
Trabalho, contudo foi criado uma Comissão de Saúde e Segurança no âmbito da 
implementação da Norma SA 8000, da qual fazem parte 3,7% dos Colaboradores. 

 

|G4-LA6| Tipo e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo 
e fatalidades, por região e género 

Em 2018, registaram-se 8 acidentes de trabalho na EAmb, tendo o valor duplicado 
comparativamente com o ano anterior. Todos eles ocorreram com Colaboradores do género 
masculino afetos a atividades operacionais. 

Comparativamente com anos anteriores, 2018 revelou um significativo índice de 
sinistralidade na empresa, dada a natureza dos acidentes ocorridos que apresentaram um 
índice de gravidade bastante elevado. De uma forma geral, os acidentes resultaram de 
situações imprevisíveis, não se encontrando diretamente relacionados com o incumprimento 
de quaisquer regras de segurança. 

 

 

 Homens Mulheres Total 

Regressou à EAmb após gozo de 
licença de parentalidade 

0 1 1 

Com direito a gozo de licença de 
parentalidade 

0 1 1 

Ainda trabalha na EAmb 12 meses após 
gozo de licença de parentalidade 

0 2 2 

A gozar o direito de licença de 
parentalidade 

0 0 0 
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|G4-LA7| Trabalhadores com elevado risco ou incidência de doenças profissionais 

Não foram reportadas doenças profissionais durante o ano de 2018.  

 

|G4-LA8| Tópicos de saúde e segurança abrangidos no acordo de empresa 

Não aplicável na EAmb. 

 

|G4-LA9| Média de horas de formação por empregado, género e categoria 
profissional 

O crescimento profissional dos Colaboradores é fundamental para que a EAmb possa 
progredir na melhoria contínua na prestação de um serviço público de qualidade, razão pela 
qual a formação dos Colaboradores da empresa é tida como um investimento prioritário da 
empresa.  

Em 2018, entre formação planeada, formação não planeada, interna ou externa, os 
Colaboradores tiveram acesso a 1.008h de formação, em resultado quer do levantamento de 
necessidades realizado, quer de outras necessidades identificadas e oportunidades que 
surgiram ao longo do ano. 

                                            Tabela 7 - N.º de horas de formação por categoria profissional 

Categoria  Género 
Total de 

Horas 

Administrativos  
H 21,00 

M 94,83 

Dirigente  
H 11,50 

M 86,83 

Operacional H 327,91 

 M 86,83 

Técnico superior H 61,66 

 M 306,83 

Informático H 10,25 

Total                        1 008 

 
 

|G4-LA10| Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que 
apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerir o fim da 
carreira 

A gestão de competências, e a aprendizagem contínua, são fundamentais para a 
prestação de um serviço público que se quer, progressivamente, com maior qualidade e 
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eficiência. Neste sentido, a EAmb continua a apostar na formação dos seus Colaboradores, 
conforme demonstrado no ponto anterior.  

Para além do Programa de Formação, e no âmbito do Plano de Gestão Empresarial, a 
empresa tem vindo a realizar ações de formação subordinadas a várias temáticas, como por 
exemplo, sobre a utilização e manutenção de equipamentos, a igualdade de género, a violência 
doméstica, a gestão do stress em contexto de trabalho, a gestão de resíduos e as boas práticas 
de SST. 

Destacam-se ainda a continuidade nas formações realizadas em parceria com os 
Bombeiros Voluntários de Esposende e que conferiram formação certificada pelo INEM a vários 
Colaboradores da empresa.  

 

|G4-LA11| Percentagem de empregados que recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento de carreira, por género e categoria profissional 

Todos os Colaboradores, independentemente do seu género e categoria profissional, 
são avaliados de acordo com o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Afeto 
à EAmb.  

 

|G4-LA12| Composição dos grupos responsáveis pela governação corporativa e 
discriminação de empregados por categoria, de acordo com género, faixa etária, 
minorias e outros indicadores de diversidade 

Não aplicável na EAmb.  

 

|G4-LA13| Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria 
funcional 

Na EAmb não existe distinção entre os salários base dos Colaboradores do género 
masculino ou feminino. Para cada categoria profissional existem diferentes níveis e escalões 
salariais, independentes do género, sendo que a progressão de um Colaborador na tabela 
salarial se efetua segundo o estabelecido no Regulamento de Avaliação de Desempenho do 
Pessoal Afeto à EAmb, em vigor.  

Quanto aos Colaboradores com contrato de trabalho em funções públicas, cedidos pelo 
Município em regime de cedência de interesse público, respeitam a tabela salarial respetiva, 
independentemente do seu género, segundo a sua categoria e avaliação de desempenho. 

 
 
• DIREITOS HUMANOS 

 
|G4-HR1| Percentagem e número total de contratos de investimento significativo 

que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a 
avaliações referentes a direitos humanos 

Tendo como objetivo a salvaguarda e o cumprimento dos requisitos em matéria de SST, 
bem como de RS, a empresa solicita junto de todos os fornecedores com impacto na sua 
atividade, vários documentos/informação/declarações relativamente a estas temáticas. Neste 
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âmbito, é solicitada a formalização do seu comprometimento com os princípios da norma 
SA8000 que a empresa subscreve, e implementada uma avaliação do grau de cumprimento 
destes requisitos por parte dos fornecedores/prestadores de serviço, documento onde se 
encontra incluída a salvaguarda dos direitos humanos.  

Em 2018, a EAmb recebeu a declaração de comprometimento para com os princípios da 
norma SA8000 devidamente assinada por parte de 50 fornecedores, num total de 68 com 
relevância para a empresa.  

 

|G4-HR2| Total de horas de formação dos trabalhadores em políticas de direitos 
humanos e procedimentos relativos a aspetos de direitos humanos relevantes para as 
operações, incluindo a percentagem de trabalhadores formados 

Não foram realizadas ações de formação em sala, especialmente dirigidas para as 
políticas de direitos humanos, no entanto, sempre que um novo Colaborador é admitido, os 
requisitos da SA8000, e a forma como a empresa promove a sua implementação, são assuntos 
de abordagem obrigatória aquando o seu acolhimento - trabalho infantil, trabalho forçado, 
discriminação, etc. Em 2018, foram realizadas 17 ações no âmbito da Responsabilidade Social, 
que abrangeram 100 Colaboradores, num total de 370 horas de formação / sensibilização. 

 

|G4-HR3| Número total de incidentes de discriminação e ações corretivas tomadas 

Em 2018, tendo em consideração o descongelamento das carreiras na Administração 
Pública, foram registadas algumas situações de insatisfação, que entretanto foram tratadas, 
através da revisão do Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal afeto à empresa. 

 

|G4-HR4| Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a 
liberdade de associação e de negociação coletiva pode estar a correr um risco 
significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito 

Em 2018 não foram identificadas operações e fornecedores em que o direito de exercer 
a liberdade de associação e de negociação coletiva pudesse estar em risco significativo.  

 

|G4-HR5| Operações e fornecedores identificados como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do 
trabalho infantil 

Em 2018 não foram identificadas operações e fornecedores da EAmb com risco 
significativo de trabalho infantil.  

 

|G4-HR6| Operações e fornecedores identificados como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas para eliminar 
todas as formas de trabalho forçado 

Em 2018 não foram identificadas operações e fornecedores da EAmb com risco 
significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo.  
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|G4-HR7| Percentagem de trabalhadores da vigilância com formação em políticas 
e procedimentos relativos a direitos humanos relevantes para a atividade 

Não aplicável na EAmb.  

 

|G4-HR9| Número total e percentagem de operações que foram sujeitas a revisão 
e avaliação de impacto quanto aos direitos humanos 

A EAmb encontra-se certificada pela norma SA8000, e no cumprimento dos seus 
requisitos a empresa assegura a revisão e avaliação do impacto das suas atividades nos direitos 
humanos.  

 

|G4-HR10| Percentagem e número total de empresas contratadas e fornecedores 
críticos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos 

Em 2018 não foram realizadas auditorias de segunda parte. 

 

|G4-HR12| Número de reclamações, relativas a direitos humanos, preenchidas, 
tratadas e resolvidas com recurso a mecanismos formais de queixa 

Em 2018 não se registaram reclamações relativas a direitos humanos. 

 

• SOCIEDADE 

 

|G4-SO1| Percentagem de operações com programas de envolvimento, avaliação 
de impacto e desenvolvimento local 

Em 2018, a empresa continuou a apostar no processo de beneficiação e 
ampliação das redes de água e saneamento contribuindo, assim, para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade local. Destacam-se, também, as ações incluídas no 
Programa de Educação para a Sustentabilidade, bem como no Programa de Atividades 
do Centro de Educação Ambiental, que têm contribuído para sensibilizar a comunidade 
para práticas mais sustentáveis. 

 

|G4-SO2| Operações com impacto negativo significativo atual e potencial nas 
comunidades locais 

Em 2018 não se registou nenhuma operação com impacto negativo significativo atual e 
potencial nas comunidades locais.  
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|G4-SO3| Percentagem e número total de operações submetidas a avaliações de 
riscos de corrupção e riscos significativos identificados 

A EAmb elaborou o Plano de Gestão de Riscos e de Infrações Conexas 2018, onde foi 
efetuado o levantamento dos riscos de corrupção associados a todas as suas atividades, bem 
como as medidas para a sua mitigação.  

 

|G4-SO4| Comunicação e formação em políticas e procedimentos anticorrupção 

Em 2018 a EAmb não contemplou esta temática ao nível da formação interna.  
 

|G4-SO5| Incidentes de corrupção confirmados e medidas tomadas 

Em 2018 não se registaram incidentes de corrupção. 
 

|G4-SO6| Valor total de contribuições políticas por país e beneficiários 

Em 2018 não se registaram quaisquer contribuições políticas efetuadas.  
 

|G4-SO7| Número total de ações legais por concorrência desleal, práticas de trust e 
monopolistas e seus resultados  

Em 2018 não se registaram ações legais por concorrência desleal, práticas de trust e 
monopolistas.  

 

|G4-SO8| Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos 

Em 2018 não se registaram quaisquer multas significativas ou sanções não monetárias 
resultantes da não conformidade com leis e regulamentos. 

 

|G4-SO10| Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de 
fornecedores na sociedade e medidas tomadas a esse respeito 

Em 2018 não se registaram impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia 
de fornecedores da EAmb na sociedade. 

 

|G4-SO11| Número de queixas e reclamações relativas a impactos na sociedade 
preenchidas, tratadas e fechadas através de mecanismos formais de queixa 

Em 2018 não se registaram queixas e reclamações relativas a impactos na sociedade.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 43 

• RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO 

 
|G4-PR1| Percentagem de produtos e serviços significativos com avaliação de risco 

para a segurança e saúde no trabalho realizadas 

No âmbito do Sistema de Gestão Empresarial, a EAmb efetuou a revisão da identificação 
de perigos e avaliação de riscos nos postos de trabalho relativos a todas as atividades da 
empresa.  

 

|G4-PR2| Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relativos aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e 
segurança durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado 

Em 2018 não se registaram casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários, relativos aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança, 
durante o ciclo de vida. 

 

|G4-PR3| Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos 
referentes a informação e rotulagem de produtos e serviços e percentagem de categorias 
significativas sujeita a essas exigências 

Tendo em conta o produto que a EAmb fornece - água para consumo humano - a 
empresa está sujeita à implementação de um rigoroso plano de monitorização da qualidade 
da água, bem como à obrigatoriedade de divulgar os resultados obtidos.  

Em 2018, os resultados analíticos foram disponibilizados para consulta no portal da 
empresa – www.esposendeambiente.pt – e afixados na empresa e na Câmara Municipal de 
Esposende em locais de fácil acesso ao público.  

 

|G4-PR4| Número 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 

Não aplicável na EAmb.  

 

|G4-PR5| Resultados de Avaliação de Satisfação de Clientes 

No que concerne à avaliação da satisfação de Clientes/Utilizadores dos serviços 
prestados pela empresa, processo indispensável à melhoria do desempenho da empresa, em 
2018 foram adotadas duas metodologias: inquéritos realizados no decurso de iniciativas 
promovidas pelo Centro de Educação Ambiental e no âmbito do Programa de Educação para 
a Sustentabilidade, e inquérito realizado através de contacto telefónico aos Clientes para aferir 
a sua satisfação após resposta da empresa aos seus pedidos. 

Em resultado dos inquéritos realizados no decurso das iniciativas promovidas pelo 
Conselho de Administração, foi possível aferir que, na sua generalidade, a tendência registada 
nos anos anteriores se mantém, com uma taxa de respostas dos participantes muito positiva, 
com 100% de respostas de Bom e Muito bom. 
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No que se refere ao inquérito realizado, via telefone, após resposta a alguns tipos de 
solicitações dos Clientes, das 173 tentativas de contacto realizadas durante 2018, registaram-
se 77 respostas ao inquérito, registando-se uma taxa de resposta de 44,5%. Nas restantes 
tentativas, as chamadas ou não foram atendidas, ou os contactados mostraram-se 
indisponíveis para responder ao inquérito solicitado. Das 5 questões colocadas por inquérito: 
eficácia do atendimento da anomalia, cordialidade no atendimento, rapidez na resolução do 
problema apresentado, eficácia na resolução da anomalia, e cordialidade dos Colaboradores 
que executaram os trabalhos, todas registaram uma taxa de satisfação de 100%, no 
seguimento do valor registado em 2017 (96,8%). 

 

|G4-PR6| Venda de produtos proibidos ou contestados 

Em 2018 não se registaram vendas de produtos proibidos ou contestados. 

 

|G4-PR7| Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio, discriminados por tipo de resultado 

Em 2018 não se registaram casos de não conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio. 

 

|G4-PR8| Número total de queixas e reclamações comprovadas relativas a violação 
de privacidade e perda de dados de clientes 

Em 2018 não se registaram quaisquer queixas e reclamações relativas a violação de 
privacidade e perda de dados de Clientes. 

 

|G4-PR9| Valor monetário de multas significativas de não conformidades com leis 
relativas à provisão e uso de produtos 

Em 2018 não se registaram multas relativas a não conformidades com leis relativas à 
provisão e uso de produtos.  
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