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I. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 No ano em que a Esposende Ambiente comemora 10 anos de existência importa 
realçar todo o nosso percurso de sucesso, em que transformamos ideias em concretizações, 
em que desenvolvemos e implementamos projetos inovadores, em que envolvemos a 
sociedade no nosso dia-a-dia e em que construímos uma sólida imagem de credibilidade, de 
competência e de profissionalismo. 
 Muito se deve à nossa particular forma de trabalhar, sempre em equipa e 
invariavelmente num espírito de colaboração e de entreajuda, que nos motiva a realizar cada 
vez melhor as nossas tarefas.  
 E muito se deve também à forma como enfrentamos os problemas, ao espírito com 
que encaramos as oportunidades e como atentamos às necessidades de todas as partes 
interessadas, desde logo dos nossos utilizadores e, naturalmente, dos nossos colaboradores. 
  Mas nem sempre foi/é fácil esse desígnio de melhoria contínua e de salvaguarda 
permanente da implementação das melhores soluções e do cumprimento das expectativas 
que são em nós colocadas… 
 Aliás, estes dez anos pautaram-se, a nível nacional, por grandes alterações de 
circunstância de ordem política, económica e social, que, de forma objetiva, se refletiram 
também localmente.  
 Após uma fase de elevados investimentos e de um claro crescendo da atividade do 
setor das águas e dos resíduos, nestes últimos anos ocorreram mudanças relevantes nas 
políticas prosseguidas no contexto em que se desenvolve a nossa atividade.  
 De fato, a reorganização do setor do abastecimento de água, saneamento de águas 
residuais e resíduos urbanos tem constituído matéria de relevo, constituindo declarados 
objetivos nacionais a resolução de problemas de ordem ambiental ditos de primeira geração 
e, ainda, problemas vigentes de sustentabilidade económico-financeira associados ao setor. 
 Tais objetivos, que se harmonizam com mudanças estratégicas substanciais nas 
políticas vigentes, consubstanciam-se por alterações de ordem legislativa de suma 
relevância, representando uma grande reorganização naquelas que constituem a realidade 
nacional do setor e a gestão dos sistemas municipais.  
 Neste último, importa referir que tal não se confina intrinsecamente ao nível das 
entidades que gerem o contexto municipal dos sistemas de abastecimento de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, mas, por inerência, se 
presenciarão repercussões ao nível dos utilizadores finais dos sistemas.  
 Naturalmente que a Esposende Ambiente se manteve, e mantém, sempre atenta a 
todos estes desenvolvimentos, adaptando-se e conformando a sua atividade aos regimes 
legais vigentes, mas sem nunca descurar que a qualidade do serviço que é prestado, nas suas 
mais variadas áreas de intervenção, se constitui como objetivo estratégico da maior 
relevância e o qual se manterá invariavelmente como sendo desígnio maior. 
 Neste contexto, sabemos que a equipa se encontra plenamente preparada para 
atender a todo este novo paradigma de políticas públicas em presença, sendo capaz de 
operar as modificações necessárias e de ultrapassar as contrariedades sem colocar em causa 
o prosseguimento da missão e dos valores definidos, e sempre assumindo a visão delineada 
como sendo basilar. Tal, aliás, fica bem patente com a obtenção da certificação em 
Responsabilidade Social, segundo a norma SA 8000:2008, e em Saúde e Segurança no 
Trabalho, pela norma OHSAS 18001:2007. 
 Portanto, e não obstante algumas dificuldades com que nos fomos deparando fruto 
de repercussões vindas do exterior, o cumprimento dos objetivos que nos propusemos 
concretizar no decurso destes anos de trabalho nunca estiveram em questão, o que nos 
permite fazer um balanço extremamente positivo. 
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 É, pois, com um sentimento de enorme gratidão e satisfação que surge esta publicação 
de acompanhamento, que pretendemos que possibilite assinalar todo o conjunto de 
realizações no âmbito da nossa adesão ao Global Compact e do trabalho executado em seu 
contexto, desde logo incluindo a nossa participação ativa em duas sessões promovidas ao 
nível nacional  - Semana da Responsabilidade Social - e a adesão a dois programas que muito 
nos dizem – Women's Empowerment Principles e Children´s Rights and Business Principles. 
 Deixamos, por fim, uma palavra para o vindouro - o equilíbrio conseguido entre as 
vertentes social/ambiental/económica tem permitido à empresa encarar qualquer desafio 
com toda a confiança, na certeza de que o nosso trabalho continuará a revelar-se 
fundamental para o desenvolvimento sustentado do concelho e para a melhoria da qualidade 
de vida de toda a população. 
 

 A todos, muito obrigado. 

 

O Conselho de Administração 

Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger 

Nuno Frederico Almeida e Silva de Aguilar Monteiro  

Maria Raquel Morais Gomes do Vale 
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II. A ESPOSENDE AMBIENTE 

 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.  
 O sucesso do projeto da Esposende Ambiente depende, em muito, do envolvimento 
e participação da comunidade local, bem como da valorização do todo o potencial humano 
que constitui a empresa. O investimento em 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 

 Ao assumir o compromisso de fazer chegar a cada utilizador água de excelente 
qualidade, de recolher adequadamente as suas águas residuais, de manter o concelho de 
Esposende nas melhores condições de higiene e salubridade, de promover continuamente a 
valorização ambiental e de satisfazer as exigências de saúde pública, a Esposende Ambiente 
pretende ser reconhecida como um dos responsáveis pela promoção e manutenção do 
desenvolvimento harmonioso da qualidade de vida dos cidadãos e tornar-se numa empresa 
de referência no setor em que desenvolve a sua atividade 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 suas atividades, produtos e serviços, procurando continuamente 
oportunidades para melhorar o seu comportamento ambiental, aplicando as melhores 
soluções ambientais, desde que economicamente viáveis e promovendo a proteção 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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A Esposende Ambiente é uma empresa local constituída por capitais exclusivamente 
municipais e tem, estatutariamente, como principais competências as seguintes áreas 
funcionais.  

 
 

Tabela 1- Principais competências da EAmb 

 

 
 
De acordo com o artigo 10º dos Estatutos da Esposende Ambiente, EM, constituem 

os seus órgãos sociais, o Conselho de Administração, o Fiscal Único e a Assembleia Geral, 
cujos mandatos têm duração coincidente com os dos titulares dos órgãos autárquicos.  

 

 
Tabela 2- Órgãos sociais da EAmb 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 

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

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

ASSEMBLEIA GERAL Presidente: António Benjamim da Costa Pereira 

 

 

A estrutura organizativa da Esposende Ambiente em 2014 manteve o seu 
organograma, que é constituído por quatro departamentos, onze setores e cinco gabinetes. 
Esta estrutura organizativa tem permito à empresa dar a melhor resposta às atuais exigências 
de uma gestão mais racionalizada dos recursos humanos, pelas capacidades e competências 
dos seus efetivos, pelo aumento da produtividade, racionalização de procedimentos e 
mobilidade de funções. 
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Gestão e exploração dos sistemas públicos de captação e distribuição de água para 
consumo público e de drenagem e tratamento de águas residuais 

Gestão do sistema de recolha de águas pluviais 

Recolha e deposição de resíduos urbanos e limpeza e higiene pública 

Execução de tarefas de gestão de espaços verdes públicos e infraestruturas associadas 

Intervenção em matéria de ambiente na área do Município de Esposende 

Fiscalização ambiental 

Organização e implementação de projetos e campanhas na área da sensibilização e 
educação ambiental 
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Tabela 3- Estrutura Organizativa da EAmb 
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Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicação José Fernandes 
Gabinete de Apoio Jurídico Paulo Marques 
Gabinete de Apoio à Administração José Oliveira 
Gabinete de Qualidade Total Mónica Nogueira 
Gabinete de Fiscalização Ambiental Zélia Fernandes 
Departamento de Infraestruturas 
Hidráulicas Martas Fernandes 

Setor de Projetos e Empreitadas Vânia Barbosa 
Setor de Gestão de Infraestruturas Hidráulicas Fernando 

Ferreira 
Setor de Gestão de Armazém Alice Marques 

Departamento de Resíduos e 
Espaços Verdes Pedro Capitão 

Setor de Limpeza Pública  
Setor de Espaços Verdes Célia Barros 
Setor de Gestão de Resíduos 

Departamento de Promoção da 
Sustentabilidade Anabela Almeida 

Setor de Educação Ambiental Sandra Marques 
Setor de Inovação e Desenvolvimento Susana Gonçalves 

Departamento de Administração 
Geral Elisabete Capitão 

Setor Administrativo Orlanda Pilar 

Setor Financeiro Lígia Tarrio 
Setor de Clientes Raquel Cerejeira 
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III. A ESPOSENDE AMBIENTE E OS PRINCÍPIOS DO PATO 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 atividade 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, porém, as componentes económicas e sociais. 

Manifestando a intenção de apoiar e implementar os princípios do Global Compact 
na sua esfera de influência, dando continuidade à sua divulgação junto dos seus grupos de 
interesse bem como da comunidade em geral, a Esposende Ambiente procurou, ao longo do 
quarto ano de adesão ao Pato, materializar a importância central da sustentabilidade e da 
cidadania para a empresa, o que se refletiu, nomeadamente, na certificação da empresa pela 
norma SA 8000 e pela norma OHSAS 18001. 

A criação de um procedimento interno em matéria de responsabilidade social veio 
materializar, na forma de indicadores, os princípios e procedimentos que auxiliam a 
Esposende Ambiente a adotar e a fazer adotar práticas conformes com a noção abrangente 
de Responsabilidade Social e com os 10 princípios do Pato Global das Nações Unidas. 

Com a adesão ao Pato Global das Nações Unidas e ao Global Compact Network 
Portugal, a Esposende Ambiente tem vindo a enquadrar as iniciativas que são desenvolvidas 
internamente, e junto da comunidade, num conjunto de princípios que salvaguardam 
necessariamente os direitos humanos, os direitos laborais, a proteção ambiental e o combate 
à corrupção.  

E porque os princípios assumidos exigem uma resposta atenta, que seja capaz de dar 
corresponder aos diferentes desafios que a empresa vai enfrentando, o ano de 2014 fica 
marcado pela adesão da Esposende Ambiente aos programas internacionais, relativos à 
igualdade de género e direitos as crianças: Women's Empowerment Principles e Children´s 
Rights and Business Principles, bem como pela elaboração do Programa de Conciliação 
Trabalho-Família da empresa.  

Uma nota final para o fato de, em 2014, a Esposende Ambiente ter sido convidada 
pelo Global Compact Network Portugal para participar no painel “Valores de Sucesso e 
Sustentabilidade das Empresas” que decorreu em Lisboa e no Porto, no âmbito da Semana 
da Responsabilidade Social® . Este painel teve como objetivo lançar uma reflexão sobre a 
atualidade, em que os novos modelos de gestão, assentes na sustentabilidade, são 
potenciadores de sucesso para as empresas portuguesas. 

A empresa participou ainda no evento "Responsabilidade Social Empresarial de 
Sucesso", que teve como objetivo dar a conhecer a atividade de Responsabilidade Social das 
empresas portuguesas, promovendo a aproximação dos cidadãos às práticas de 
Responsabilidade Social Empresarial, e colaborou ainda na elaboração do Guia 
“Responsabilidade Social nas Pequenas e Médias Empresas” coordenado pelo GRACE – 
Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial.  
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         Princípios de Direitos Humanos 
 

Princípio 1 - A Esposende Ambiente apoia e respeita a proteção dos direitos 

humanos proclamados internacionalmente.  
 
Princípio 2 - A Esposende Ambiente certifica-se de que não é cúmplice de abusos dos 
direitos humanos. 

 
A Esposende Ambiente continua a desenvolver a sua atividade no sentido de reforçar a 

promoção dos direitos humanos em todas as atividades que desenvolve, segundo os 
princípios do Global Compact, da norma SA8000 e seguindo as orientações do seu Código de 
Ética e da sua Política de Sustentabilidade. A empresa aderiu ao GRACE, reforçando a 
importância central da sustentabilidade e da cidadania para a empresa e reconhecendo que 
os princípios, valores e boas práticas da responsabilidade social norteiam o nosso 
crescimento empresarial.  

Realça-se ainda no âmbito social o fato de a Esposende Ambiente continuar a constituir-
se como membro do Conselho Local de Ação Social do Concelho de Esposende (CLAS).  

 

 

 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

A Política de Sustentabilidade da Esposende Ambiente traduz a visão da empresa sobre 
a importância fulcral da sustentabilidade ambiental, social e económica, garantindo que tudo 
será realizado para promover o respeito efetivo dos princípios da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. Esta Política constitui um instrumento de motivação e de compromisso 
para todas as partes interessadas da empresa, bem como para a comunidade.  

 
Princípios de Sustentabilidade para a Esposende Ambiente:  
 
1. Assegurar o fornecimento de água apropriada para consumo humano; 
2. Assegurar a recolha e a promoção do tratamento de águas residuais, sem 

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

adequada e encaminhamento dos resíduos produzidos privilegiando a sua 
valorização; 

4. Gerir os espaços verdes do concelho e as infraestruturas associadas potenciando a 
sua harmonização com o meio urbano; 

5. Promover continuamente a satisfação das exigências de saúde pública; 
6. Fomentar a sensibilização ambiental junto de toda a comunidade envolvente; 
7. Cumprir a legislação aplicável e outros requisitos que a empresa subscreva, nas 

vertentes de qualidade, ambiente, segurança e responsabilidade social; 
8. Prevenir qualquer forma de poluição que possa resultar das nossas atividades, 

produtos e serviços; 
9. Procurar continuamente oportunidades para melhorar o nosso comportamento e 

assim promover a melhoria da satisfação dos nossos utilizadores e em geral dos 
munícipes de Esposende; 
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10. Aplicar as melhores soluções ambientais, desde que viáveis, promovendo a proteção 
e valorização dos recursos existentes; 

11. Promover a formação e a aplicação de boas práticas aos nossos colaboradores e aos 
que trabalham em nome da empresa, como forma de melhoria do desempenho das 
suas funções, competências, responsabilidades e realização pessoal, num assumido 
esforço de modernização e de inovação; 

12. Promover condições de trabalho adequadas e a prevenção de lesões e danos para a 
saúde, dos colaboradores e demais partes interessadas envolvidas, pugnando pelo 
respeito efetivo dos princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem, das 
principais convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre normas 
laborais; 

13. Respeitar os direitos humanos e, designadamente, a liberdade de afiliação sindical, o 
direito a negociação coletiva, a eliminação do trabalho infantil e de todas as formas 
de trabalho forcado, bem como de outras práticas laborais atentatórias da dignidade 
das pessoas; 

14. Assegurar a igualdade de oportunidades e de tratamento, procurando evitar todas 
as formas de discriminação não relacionada com a aptidão para a execução do 
trabalho; 

15. Comunicar os nossos compromissos e os aspetos ambientais relacionados com as 
nossas atividades, tanto internamente como a quem os solicitar; 

16. Adotar na comunicação, tanto interna como externa, formas de diálogo aberto e 
construtivo, com transparência e respeito pela verdade; 

17. Promover um ambiente de bem-estar na empresa, protegendo continuamente a 
segurança e saúde dos nossos colaboradores e dos que para nós trabalham; 

18. Colaborar com outras instituições, nomeadamente no concelho de Esposende, no 
desenvolvimento económico-social local, na gestão sustentável e eficiente do 
ambiente e na prossecução de objetivos comuns; 

19. Respeitar e fazer respeitar todos os princípios constantes no nosso código de ética. 
 

 

A Responsabilidade Social e a Inovação Social são, cada vez mais, áreas incontornáveis, 

onde os cidadãos, empresas, governos, organizações, manifestam preocupação e 

disponibilidade para alterarem comportamentos e adotarem medidas que beneficiem a 

sociedade, seja no domínio económico, social ou ambiental. 
Neste sentido, a Esposende Ambiente continua a apostar claramente no 

desenvolvimento de ações de promoção, reconhecimento e valorização de todos os seus 

colaboradores, medidas estas que acabam por se refletir não apenas no serviço prestado, 

mas na qualidade de vida da nossa comunidade.   

 

 

 REGULAMENTO INTERNO DE ASSIDUIDADE 

Foi criado um Regulamento Interno de Assiduidade, que coincidiu com a instalação 
de um novo sistema eletrónico de verificação e controlo da pontualidade e da assiduidade.  

Neste novo regulamento encontram-se preconizadas as regras e os princípios gerais 
em matéria de duração e horários de trabalho legalmente previstos. Este documento 
abrange, para além dos colaboradores em regime de cedência de interesse público e 
contrato de trabalho em funções públicas, todos os colaboradores com contrato de trabalho, 
a termo certo ou sem termo ao abrigo do código do trabalho, sem prejuízo de especificidades 
pontuais decorrentes do respetivo vínculo contratual. 
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Procurou-se, com a criação deste documento, estabelecer o desejável equilíbrio entre 
o interesse público e as aspirações individuais dos trabalhadores, em prol da melhoria da 
qualidade dos serviços prestados, sem descurar, no entanto, a desejada conciliação entre a 
vida familiar e a vida profissional. 

 
 

 VOLUNTARIADO EMPRESARIAL 

O voluntariado empresarial tem sido uma aposta da Esposende Ambiente, e o ano de 
2014 ficou marcado pela participação da empresa na maior ação de voluntariado empresarial 
do país, o GIRO. 

Enquanto parceira do GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, a 
Esposende Ambiente coorganizou uma das iniciativas de voluntariado ambiental realizadas 
na zona norte do país. Assim, Esposende voltou a ser um dos palcos nacionais do GIRO, tendo 
recebido cerca de 140 voluntários das empresas Ana Aeroportos, Groundforce, Banco 
Popular, LH, DHL, Euronext, Banco Santander, Eurest, Siemens, Fundação PT, Unicer, Morais 
Leitão, Galvão Teles e Soares da Silva, Comunidade de Inserção Social de Esposende e 
naturalmente da própria Esposende Ambiente. 

Ao longo do dia, os voluntários procederam à recolha de resíduos e ao arranque de 
plantas invasoras no Pinhal de Belinho e na Praia da Carruagem, numa extensão de 1 hectare 
e participaram ainda num Ambipaper, promovido no Centro de Educação Ambiental (CEA). 
Esta ação de sensibilização ambiental permitiu aos voluntários que, entre os trabalhos de 
limpeza e de arranque de plantas invasoras, pudessem conhecer e explorar os diversos 
equipamentos e recursos educativos disponíveis no CEA, testando os seus conhecimentos 
sobre diversos temas ambientais, nomeadamente a gestão de resíduos, gestão de recursos 
hídricos, biodiversidade e recursos florestais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já em Março de 2015, a Esposende Ambiente voltou a promover uma ação de 
voluntariado ambiental, tendo juntado vários colaboradores da empresa com utentes da 
APPACDM local, numa limpeza da zona do estuário do rio Cávado.  

 

 

 

 

 

Figura 1 e 2- Colaboradores da Esposende Ambiente na ação GIRO 2014 
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 TARIFA SOCIAL E DA TARIFA PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS 

A Esposende Ambiente manteve em vigor o Tarifário Social e o Tarifário para Famílias 
Numerosas, garantindo assim uma resposta mais ajustada às necessidades das famílias com 
menores recursos financeiros e das famílias numerosas, permitindo que as mesmas possam 
beneficiar de desconto na fatura dos serviços prestados pela empresa.  

Assim, as famílias com fracos recursos financeiros podem solicitar a aplicação de preços 
mais acessíveis no que diz respeito à água e ao saneamento. O apoio previsto concretiza-se 
através da redução de 50% das tarifas fixas e da aplicação ao consumo total do utilizador das 
tarifas variáveis do primeiro escalão, até ao limite mensal de 15 m3. Por outro lado, e também 
numa perspetiva de cariz social, o regime tarifário para Famílias Numerosas contempla um 
tarifário de água e saneamento até ao 2.º escalão, inclusive, às famílias com três ou mais filhos 
dependentes a seu cargo. 

 

 

 SELOS DE “QUALIDADE EXEMPLAR DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
2014” E “QUALIDADE DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA 
2014” 

Nos últimos anos, a qualidade do trabalho da Esposende Ambiente tem sido reconhecido 
por várias entidades de referência do setor. Em 2014 a empresa foi novamente distinguida 
com os selos de “Qualidade exemplar da água para consumo humano 2014” e “Qualidade do 
serviço de abastecimento público de água 2014” da ERSAR – Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos.  

Ainda em 2014, e pela primeira vez, foram atribuídos selos de “Qualidade do serviço 
de abastecimento público de água”, que pretendem evidenciar as entidades prestadores de 
serviço de abastecimento público de água que, no último ano de avaliação regulatória, 
tenham cumprido todos os critérios previstos no respetivo regulamento.  

A Esposende Ambiente evidencia-se ao arrecadar esta distinção e ao voltar a ser 
distinguida com o selo “Qualidade exemplar da água para consumo humano”, com o qual 
havia sido já premiada em 2013.  

Este certificado atesta que a água que é distribuída pela empresa cumpre todos os 
requisitos para poder ser classificada de excelente, confirmando, assim, que os utilizadores 
podem ter plena confiança na sua qualidade e podem beber água da rede pública, como tem 
vindo a ser continuamente divulgado e conforme têm vindo a confirmar as análises efetuadas 
regularmente.  

Do mesmo modo, o selo “Qualidade do serviço de abastecimento público de água ” 
atesta a excelência do serviço que é prestado pela Esposende Ambiente. 
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 UM POSTAL UM SORRISO 

A marca que cada um pode deixar na sociedade é muitas vezes feita de pequenos 
contributos, que podem fazer a diferença no dia a dia de quem vive socialmente excluído ou 
com dificuldades. Prova da importância dos pequenos gestos foi a iniciativa “Um postal, Um 
Sorriso”, promovida no Natal de 2014 pela Esposende Ambiente.  

Nesta quadra, cada colaborador da empresa foi convidado a escrever um postal de 
Natal que teve como destinatário um idoso institucionalizado numa das IPSS do concelho.  

Cerca de 50% dos colaboradores participou entusiasticamente na iniciativa, tendo 

sido distribuídos 51 postais a idosos der 3 IPSS do concelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 e 7 - Idosos durante a entrega dos postais de Natal enviados pelos colaboradores da EAmb 
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Princípios do Direito do Trabalho  
 

Princípio 3 - A Esposende Ambiente apoia a liberdade de associação no trabalho.  

Princípio 4 - A Esposende Ambiente reprova qualquer forma de trabalho forçado. 

Princípio 5 - A Esposende Ambiente reprova qualquer forma de trabalho infantil. 

Princípio 6 - A Esposende Ambiente certifica-se que não existe discriminação no 

ambiente de trabalho. 

 

 

 TRABALHO INFANTIL 

A Esposende Ambiente considera o trabalho infantil 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 
detetada esta situação na empresa, a Esposende Ambiente compromete-se a adotar ações 
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 diretriz, os pagamentos serão 
realizados somente mediante apresentação do comprovante de matrícula e frequência 
escolar. Quando atingir a idade de trabalhador juvenil, conforme definição anterior, haverá a 
reinserção no trabalho respeitando os preceitos legais aplicáveis e a política da empresa. 
Nestas situações, a Esposende Ambiente irá efetuar a participação do fato às autoridades 
competentes, nomeadamente à Comissão Nacional de Proteção 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 subfornecedores 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 nossos fornecedores 
de bens e serviços um apoio claro na conciliação da atividade profissional com os 
compromissos escolares, indo além da mera atribuição do estatuto de trabalhador-
estudante. Assim, e em sede de análise de candidaturas para seleção de fornecedores, as 
empresas que tenham trabalhadores jovens e não evidenciem promover condições para que 
os trabalhadores obtenham sucesso escolar, merecerão uma penalização proporcional por 
parte Esposende Ambiente. 

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

Não há histórico de trabalho infantil na EAmb e não há evidências que demonstrem 
práticas de falsificação de documentos de identificação ou discrepância na documentação. 
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No período que compreende o presente relatório, não existiu nenhuma relação 
laboral entre a empresa e Trabalhadores Jovens e não foram detetadas ou reportadas 
quaisquer situações de Trabalho Infantil na cadeia de fornecimento interna e externa. 

 
 

 TRABALHO FORÇADO 

Relativamente ao trabalho forçado, a Esposende Ambiente reprova qualquer tipo ou 
forma de trabalho forçado, contrária à sua Política de Sustentabilidade, ao seu Código de 
Ética e à legislação aplicável. 

A empresa não solicita aos trabalhadores ou estagiários em fase de recrutamento a 
prestação de depósitos antecipados, como garantia sobre eventuais indemnizações futuras 
por danos. Assim, antes do recrutamento dos seus colaboradores a empresa explica 
detalhadamente os termos e condições do contrato, e estes devem ser devidamente 
compreendidos pelos colaboradores. É assegurado o entendimento dos direitos e deveres 
relacionados com a contratualização do trabalhador, disponibilizando informações 
adicionais sempre que solicitadas pelos seus colaboradores. 

Quando é efetuada uma contratualização com um fornecedor ou prestador de 
serviços exigimos que as empresas assumam o compromisso de condenarem o trabalho 
forçado, formalizado com o preenchimento Declaração de Compromisso de Fornecedor. 
Porém, se eventualmente for registada alguma situação de trabalho forçado, 
desencadearemos os mecanismos necessários para repor a normalidade, denunciando os 
abusos à Autoridade das Condições de Trabalho e associações locais de proteção. 

À semelhança do Trabalho Infantil, não foram detetadas/reportadas quaisquer 
situações de Trabalho Forçado e Compulsório na cadeia de fornecimento interna e externa 
(Ex: empréstimos de dinheiro de valor excessivo aos trabalhadores; processos disciplinares 
por não realização de horas extraordinárias; despedimentos dos trabalhadores por não 
trabalharem horas extraordinárias). 

 
 

 LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA  

A Esposende Ambiente assegura o direito de todos os trabalhadores formarem ou se 
associarem a sindicatos da sua escolha e de participarem em negociações coletivas, 
garantindo que os trabalhadores tenham acesso aos seus representados no local de trabalho 
e não sejam objeto de práticas discriminatórias. A empresa comprometeu-se a não promover 
o funcionamento das estruturas de representação coletiva dos trabalhadores e proibiu 
qualquer ato ou acordo que vise subordinar o emprego do trabalhador à condição de este se 
filiar, ou não se filiar, numa associação sindical ou de se retirar daquela em que esteja inscrito. 

Em 2014 houve uma redução de 11% no número de colaboradores sindicalizados.  

 

 NÃO DISCRIMINAÇÃO  

Na Esposende Ambiente não admite a existência de qualquer situação de 
discriminação, nomeadamente quanto à raça, classe social, nacionalidade, religião, género, 
orientação sexual, afiliação política, idade, entre outras. Assim, assumimos o compromisso 
de não adotar quaisquer práticas que perturbem o direito de não discriminação de todos os 
nossos colaboradores, nomeadamente no acesso ao trabalho, à progressão salarial, à 
formação profissional, à cessação de contrato, às possibilidades de promoção profissional e 
à aposentação, garantindo o direito de não discriminação e igualdade de oportunidades. A 
utilização de práticas disciplinares como as punições corporais, a coação física ou moral e as 
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ofensas verbais são completamente repudiadas pela Esposende Ambiente. 
Simultaneamente promovemos o respeito pela integridade física e moral dos nossos 
colaboradores no desempenho do seu trabalho e nos processos disciplinares, tendo definido 
procedimentos não arbitrários e efetivos de averiguação de infrações e de comunicação 
relativa ao desempenho dos trabalhadores.  

Sendo detetada uma violação de deveres por parte de um trabalhador ou estagiário, 
a empresa obriga-se a respeitar o princípio do contraditório, garantindo ao trabalhador 
suspeito de infração o direito de alegar tudo quanto entenda para sua defesa. 

A denúncia de qualquer situação de discriminação exercida junto dos nossos 
colaboradores pode ser concretizada através da utilização das caixas de sugestões que 
existem na empresa, e da figura do Representante dos Colaboradores para o Sistema de 
Responsabilidade Social, sendo que tais denúncias são encaminhadas diretamente para a 
Administração e tratadas de acordo com o estabelecido nos regulamentos internos 
existentes.   

Em 2014, integraram o quadro de pessoal Esposende Ambiente 113 colaboradores, 
dos quais 62% em regime de contrato de trabalho em funções públicas e 38% em regime de 
contrato individual de trabalho, sendo que nenhum colaborador da empresa se encontra 
abrangido por um contrato coletivo de trabalho.   

A equipa de recursos humanos da Esposende Ambiente traduz o clima de igualdade 
que se vive na empresa, salientando-se que em 2014 continuaram a prevalecer os 
colaboradores do género masculino nas funções de caracter mais operacional, fato 
contraposto pelo número de mulheres noutras funções de cariz mais administrativo. A 
contratação de colaboradores de outras nacionalidades não tem qualquer influência na 
seleção/recrutamento de novos colaboradores, uma vez que a nacionalidade dos 
colaboradores está intimamente ligada ao sistema de contratação da Administração Pública 
que vigora na Esposende Ambiente. Atualmente, dos 113 colaboradores da empresa, 112 têm 
nacionalidade Portuguesa e um colaborador tem dupla nacionalidade (Portuguesa e 
Equatoriana). 

A tabela salarial da Esposende Ambiente não faz qualquer distinção entre os salários 
dos colaboradores do sexo masculino ou feminino para a mesma categoria profissional. Para 
cada categoria profissional existem diferentes níveis e escalões salariais, independentes do 
género, e a progressão de um colaborador na Tabela Salarial efetua-se sempre que o mesmo 
atinja 10 pontos na avaliação de desempenho. No caso dos colaboradores cujo vencimento 
mensal é inferior a 1.000 euros, a progressão ocorre com a subida de duas posições na Tabela 
Salarial. Os valores salariais estão disponíveis para consulta na página da intranet da empresa, 
à qual grande parte dos colaboradores tem acesso, e podem ser solicitados ao Departamento 
de Administração Geral sempre que algum colaborador assim o considere necessário.  

 

 

 FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

A formação dos colaboradores da empresa é uma área que merece muita atenção, 
uma vez que um colaborador motivado para aprender encontra-se em constante 
desenvolvimento e mais preparado para enfrentar os desafios e obstáculos que vão surgindo 
no trabalho, colaborando desta forma para uma melhoria da qualidade dos serviços 
prestados. 

São várias as áreas onde a empresa continua a investir na formação, mas destacam-
se, para o período que compreende o presente relatório, as ações muito diretamente ligadas 
aos temas associados aos dois referenciais pelos quais a empresa viu reconhecido 
recentemente o seu trabalho: a Responsabilidade Social e a Saúde e Segurança no Trabalho.  
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Durante o ano de 2014, foram realizadas várias ações de sensibilização e formação 
interna, que tiveram como objetivo melhorar a comunicação e compreensão do Sistema de 
Gestão da Responsabilidade Social, e que se focaram em temáticas tão diversas como as 
“Práticas disciplinares”, “Horários de trabalho”, “Recibos de Vencimento”, “Avaliação 
Interna”, entre outros.  

 

 

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

 A Esposende Ambiente continua a promover um ambiente de trabalho saudável e 

seguro, adotando as medidas necessárias para prevenir acidentes que possam ocorrer 

durante a realização do trabalho e minimizar ou eliminar, quando possível, os riscos. O 

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde da Esposende Ambiente foi alvo de auditoria de 

acompanhamento da certificação em 2014 segundo a OSHAS 18001 e responde ao 

cumprimento do ponto 3, da Norma SA 8000. 

No âmbito da formação e sensibilização, foram desenvolvidas várias ações junto de 
todos os colaboradores, tanto em sala, como no local de trabalho, tendo sido também 
realizados vários exercícios de teste, em matéria de resposta a emergência. Assim em 2014, 
foram realizadas ações de formação / sensibilização em sala, on job e simulacros. Os temas 
foram diversos, destacando-se as boas práticas em SST em geral, a resposta a emergência, a 
gestão de materiais contendo amianto e a proteção solar. 

Em matéria de saúde, além dos habituais exames auxiliares de diagnóstico que 
servem de suporte às consultas de avaliação de aptidão médica, foram ainda desenvolvidas 
duas campanhas adicionais: uma de audiogramas e outra de espirometrias.  

Relativamente à escolha dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), a mesma 
é efetuada tendo em conta os riscos que se pretende proteger e as características dos 
colaboradores que os vão usar. Para além de fornecer todos os EPI’s necessários para as 
tarefas a realizar, a empresa faz a sua substituição sempre que se verifique que estão 
danificados ou quando expiram as respetivas.  

As Vistorias às Condições de Segurança, realizadas às instalações e atividades da 
Esposende Ambiente, têm como objetivo a verificação do cumprimento das regras de 
segurança, o uso de EPI’s, quando aplicável, a operacionalidade dos meios de resposta a 
emergência e de promover um ambiente seguro. Nestas vistorias são verificadas também as 
máquinas usadas, a utilização das proteções, e outras situações relacionadas com a SST. 
Destas vistorias resultam os relatórios com as constatações verificadas e medidas corretivas 
propostas. 
 

 PROGRAMA DE CONCILIAÇÃO ENTRE A VIDA FAMILIAR E PROFISSIONAL DA 
ESPOSENDE AMBIENTE 

A Esposende Ambiente elaborou em 2014 o “Programa de Conciliação entre a Vida 
Familiar e Profissional” que integra as principais medidas a implementar pela empresa no 
triénio 2015-2017 com vista à promoção da conciliação entre estas duas dimensões tão 
importantes na vida dos seus colaboradores – o trabalho e a família.  

Considerando o equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e familiares, bem 
como a salvaguarda da igualdade de oportunidades e dos direitos humanos, como 
referenciais estratégicos para o desenvolvimento da empresa, este documento estabelece 
os princípios, medidas e iniciativas já em curso e que serão implementados na Esposende 
Ambiente, tendo como objetivo a defesa de uma plena cidadania junto de todos os 
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colaboradores, permitindo-lhes, homens e mulheres, o pleno exercício dos seus direitos. A 
política de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos/as colaboradores/as da 
EAmb deve ter em consideração as especificidades da realidade local (trabalhadores e 
empresa) visando a harmonização da evolução da sociedade e, nomeadamente, das 
estruturas familiares, com as mutações necessárias que permitem alcançar o crescimento 
económico e um desenvolvimento sustentável. 

Assim, e dando cumprimento total às determinações legais e comunitárias em vigor, o 
Programa de Conciliação entre a Vida Familiar e Profissional da EAmb tem como pretensão a 
promoção da estabilidade entre trabalho e família, melhorando a qualidade de vida de todos 
os membros da empresa. Relativamente às relações de trabalho, pretende-se que as medidas 
planeadas incentivem a compatibilização entre o trabalho e a família, reforçando a 
solidariedade entre os homens e as mulheres no ambiente de trabalho e na família.  

Por outro lado, o presente programa tem ainda como objetivo o estabelecimento de 
parcerias entre entidades e instituições locais que possam levar a bom termo a adoção de 
políticas flexíveis a favor das famílias e da atividade profissional. 

Por fim, é objetivo do presente instrumento, promover a igualdade de tratamento no 
seio da empresa, encorajando a avaliação da igualdade entre homens e mulheres em toda a 
atividade empresarial e em todos os processos de decisão. 

Em suma, pretende-se criar um documento que oriente a conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar dos/as colaboradores/as da EAmb, bem como a promoção da 
igualdade e a proteção dos direitos das crianças, reunindo um conjunto de ideias nesta 
matéria, que poderão constituir uma ferramenta facilitadora da implementação, transversal 
e operacionalização destas questões, para que, em função destas, possam ser concretizadas 
ações conducentes à efetivação destes princípios. Almeja-se que a conciliação possa sair 
consolidada no seio da EAmb, através de medidas simples, de fácil aplicação a custos 
reduzidos, minimizados pelos benefícios mútuos que proporcionam à empresa, aos 
trabalhadores e à sociedade.  

No presente documento foi elaborado um plano de ação que elenca as principais 
medidas a implementar na EAmb no triénio 2015-2017, e que pretendem promover a 
conciliação trabalho-família no seio da EAmb. Este programa, que assenta em três eixos: 1 - 
Gestão de Recursos Humanos; 2 – Políticas de Promoção do bem-estar dos/as 
colaboradores/as; Eixo 3 – Parcerias e Apoios, deve assegurar sempre o cumprimento total 
da legislação em vigor ou ser acompanhado de instrumentos que garantam a sua legalidade.  

Das medidas previstas, destacam-se algumas já em vigor, nomeadamente a ginástica 
para os colaboradores, ou a publicação interna Nós Por Cá, sendo que informação adicional 
poderá ser consultada no documento em vigor. 

 
 

 GINÁSTICA LABORAL 

A Esposende Ambiente promove, semanalmente, aulas de Ginástica Laboral, disponível 
para todos os colaboradores interessados e que são realizadas a título gratuito no Centro de 
Educação Ambiental. Com mais de uma dezena de participantes, são praticadas 
semanalmente diversas modalidades, nomeadamente Ginástica Localizada, Zumba, Combat 
e Aeróbica.  
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 NÓS POR CÁ 

A publicação “Nós por cá” resulta da vontade de se criar um 
espaço interno de partilha de conhecimento, sobre temas tão atuais 
como a conciliação trabalho-família, igualdade de género, direitos 
humanos, consubstanciando assim os objetivos preconizados no 
Plano de Conciliação entre a Vida Familiar e Profissional da 
Esposende Ambiente, aprovado em 2014 pelo Conselho de 
Administração da empresa.  

De cariz bimensal, esta publicação aborda temáticas pertinentes 
no âmbito da inovação social e responsabilidade social empresarial, 
reforçando a aposta da empresa na formação e consciencialização 
de todos os seus colaboradores para a importância da construção 
de condições de trabalho justas, equitativas e felizes, e que 
dependem de todos. 

Orientada essencialmente para dentro da empresa “Nós por cá” 
tem também, para além dos espaços formativos/informativos, o 
Espaço Colaborador e o Espaço Lazer. 

 Na edição, o tema central foi a igualdade de género, com especial 
destaque para a licença parental dos pais, e os direitos exclusivos do 
pai trabalhador.  

Já na segunda edição, foram abordadas as questões dos mitos e 
dos preconceitos profundamente enraizados na nossa cultura, e que 
continuam a dificultar a denúncia de situações de violência 
doméstica. Estes mitos, que são explicações simplistas (e falsas) para 
a violência, levam muitas vezes a pensar que estes fenómenos apenas 
acontecem aos “outros”. É por isso fundamental desconstruir os 
falsos argumentos, desmistificá-los e combatê-los.  

 
 
 
 

 

Figura 3 e 4 – Aulas de ginástica gratuita para os colaboradores da EAmb 
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 SEMANA DO BEM-ESTAR 

Já em 2015, a Esposende Ambiente levou a cabo primeira edição da “Semana do Bem-
Estar”, inteiramente dedicada às questões da promoção da saúde e segurança, qualidade de 
vida e bem-estar. Assim, ao longo desta semana, que decorreu em abril, os colaboradores 
participaram em ações de formação relacionadas com a alimentação saudável e com os riscos 
associados à utilização de máquinas. Ainda no dia da alimentação saudável, que contou com 
a participação de uma nutricionista convidada, a Esposende Ambiente ofereceu a todos os 
colaboradores uma lancheira térmica com um lanche saudável.  

Ao longo da semana foram também enviados via email, para todos os colaboradores que 
normalmente exercem funções sentados, diversos exercícios de ginástica ocupacional, 
apelando à sua realização em vários momentos da semana.  

Também ao longo da semana, os colaboradores puderam inscrever-se numa campanha 
de rastreios dentários, que serão realizados numa clinica dentária do concelho e de forma 
totalmente gratuita para os interessados.  

A Semana do Bem-Estar terminou com a realização de uma mega-aula de exercício físico, 
dirigida a todos os colaboradores e que teve lugar no Centro de Educação Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Programa da Semana do Bem-Estar 
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PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 

Princípio 7 - A Esposende Ambiente apoia uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais.  

Princípio 8 - A Esposende Ambiente promove a responsabilidade ambiental. 

Princípio 9 - A Esposende Ambiente encoraja tecnologias que não agridam o 

ambiente. 

 

A Esposende Ambiente tem uma elevada responsabilidade no que diz respeito à 

gestão ambiental municipal, sendo fundamental a adoção de um modelo de gestão que 

promova a sustentabilidade dos recursos naturais locais. Uma adequada gestão da água, da 

energia, dos resíduos e dos materiais é fundamental para que seja possível, ano após ano, 

reduzir a pegada ambiental local.  

Certificada pela ISO 14001 desde 2005, a empresa tem definido desde há vários anos 

os aspetos ambientais que diretamente dependem da sua atividade e que são monitorizados 

periodicamente e de forma sistemática. Por outro lado, e pese embora existam aspetos 

ambientais que não são controlados diretamente pela Esposende Ambiente, os mesmos 

estão também identificados, e correspondem a todos os aspetos associados à atividade dos 

fornecedores da empresa e aos serviços fiscalizados pela Esposende Ambiente.  

 

 
 CONSUMO DE PAPEL 

Desde o ano de 2007 que a empresa monitoriza o consumo de papel e em 2014 
manteve-se uma redução (-9%) no consumo deste recurso. O aumento de número de 
utilizadores da Esposende Ambiente traduz-se, naturalmente, pelo aumento na impressão 
de faturas, mas a implementação de estratégias de consumo como a tramitação de 
documentos em suporte digital e a promoção da adesão à fatura eletrónica têm permito 
manter as reduções de consumo de papel expectáveis. Outro aspeto fundamental para a 
redução dos consumos de papel, diz respeito à implementação dos novos programas de 
simplificação autárquica em vigor na Esposende Ambiente, nomeadamente ao nível dos 
processos de contratualização pública.  

 

 
 ENERGIA  

O consumo de energia na Esposende Ambiente é fundamentalmente de dois tipos: 
eletricidade e combustíveis, principalmente gasóleo. O consumo de energia elétrica tem 
registado algumas oscilações ao longo dos últimos 10 anos, alternando variações positivas e 
variações negativas de uns anos para os outros. 

Em 2014, as atividades da EAmb consumiram, no total, cerca de 119MWh de energia 
elétrica, sendo o edifício sede o responsável por quase metade desses consumos (48%), 
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seguido do Centro de Educação Ambiental (30%) e do Armazém (20%), mantendo um perfil 
de consumo idêntico ao de 2013.  

 

 RESÍDUOS  

 Em 2014, 100% dos resíduos produzidos pela empresa foram encaminhados para 
operador final licenciado. A produção total calculada foi de cerca de 65,9ton de resíduos (15% 
acima do valor de 2013), sendo que a maior fração (em peso) corresponde a resíduos de 
construção e demolição, sobretudo de resíduos de tapete betuminoso, de metal e de betão, 
tijolos e afins. Fazendo uma análise mais detalhada, é possível verificar que das da totalidade 
de resíduos entregues no destinatário final, 94% eram resíduos de construção e demolição. 
Fazendo uma análise à produção de resíduos sem incluir a produção de RCD, verifica-se que 
a produção diminuiu 22% face ao ano anterior. 
 A Esposende Ambiente contínua a ser a entidade responsável pela realização de 
tarefas de varredura manual e mecânica nas áreas urbanas, pela recolha de resíduos 
volumosos, pela limpeza de depósitos clandestinos de resíduos e pela limpeza e 
desobstrução de linhas de água, trabalhos realizados um pouco por todas as freguesias do 
concelho.  
 No âmbito das atividades de limpeza pública, foram recolhidos pela Esposende 
Ambiente cerca de 987 toneladas de resíduos indiferenciados, devidamente encaminhados 
para o aterro sanitário da RESULIMA. Este valor traduz uma redução de cerca de 3% face à 
quantidade de resíduos enviados para aterro em 2013. No que concerne à recolha de 
Resíduos Urbanos, verifica-se que em de 2014 se recolheram 17.365 toneladas de resíduos, o 
que se traduz numa média mensal de aproximadamente 1.447 toneladas.  
 Na globalidade do ano, registam-se valores acumulados ligeiramente inferiores aos 
do ano de 2013, cifrando-se numa redução de cerca de 237 toneladas, correspondentes a uma 
diminuição de aproximadamente 1,35 % face ao ano anterior. 
 A recolha seletiva de resíduos depositados nos ecopontos no ano de 2014 
apresentou uma redução global de cerca de 1,8% face ao ano anterior, sendo esta tendência 
de redução praticamente constante desde o início do ano.  
 À semelhança do que acontece com os resíduos indiferenciados e com a recolha 
seletiva de orgânicos, a diminuição também estará certamente relacionada com as 
dificuldades financeiras que as famílias atravessam, apesar das constantes ações de 
sensibilização promovidas pela Esposende Ambiente ao longo do ano de 2014 dirigidas à 
população do concelho. 

 
 

 GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 Outra atividade importante no âmbito da proteção ambiental realizada pela 
Esposende Ambiente diz respeito à gestão dos espaços verdes do concelho, nomeadamente 
os jardins públicos e as árvores dos arruamentos. Neste sentido, a empresa continua a 
realizar todos os serviços de construção e manutenção de espaços verdes, mantendo a 
responsabilidade da gestão e valorização de resíduos verdes, e ainda a gestão do Parque de 
Compostagem e Horto Municipal. 
 Destaca-se a continuidade do trabalho desenvolvido ao nível das remodelações dos 
espaços verdes, através da substituição das áreas de relvados por zonas de menor 
necessidade de manutenção. Esta medida surge na continuação da estratégia seguida em 
anos anteriores e que tem como objetivo reduzir os custos associados à manutenção dos 
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espaços verdes, designadamente no que concerne às necessidades em mão de obra e em 
água.  

 
 

 ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS  

 Durante o ano de 2013, importamos 2.232.866 m3 de água à empresa multimunicipal 
Águas do Noroeste, distribuídos pelos vários pontos de entrega do município: reservatórios 
do Marachão, Bouro, Bouro existente, S. Lourenço, Vila-Chã e Antas e dois nós de 
abastecimento para aglomerados populacionais na freguesia de Forjães. Estes reservatórios 
representam uma capacidade de reserva de 16.000m3 de água, o que permite garantir o 
abastecimento das populações durante 3 dias e uma taxa de cobertura de mais de 99% da 
população. 

O volume de águas residuais produzidas e tratadas em 2013 no concelho de 
Esposende foi de 2.472.894m3. Este valor representa um ligeiro acréscimo de 3% face ao ano 
transato. Estas variações devem-se, essencialmente, às infiltrações e afluências indevidas de 
águas pluviais na rede de saneamento, aquando da ocorrência de precipitação, pese embora 
o número de utilizadores da rede de saneamento tenha aumentado. 

 

 EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

A Esposende Ambiente mantem uma forte aposta no envolvimento ativo da sociedade 
civil nos variados projetos e programas, acreditando que tal premissa se constitui como 
estratégia fundamental na prossecução de objetivos de desenvolvimento sustentável.  

Através do Centro de Educação Ambiental, e do seu plano de atividades anual, a empresa 
tem procurado dar resposta às necessidades de formação do público em geral em áreas tao 
sensíveis como a do Ambiente. 
Dirigido à população mais jovem e com o objetivo de ocupar os tempos livres das crianças e 
jovens durante as férias letivas, o Centro de Educação Ambiental desenvolve um conjunto 
diversificado de oficinas e atividades, dirigidas principalmente a crianças com idades 
compreendidas entre os 3 e os 14 anos, mas também com uma oferta educativa para a 
comunidade em geral e para outros públicos-alvo mais específicos. 

Ao longo do ano são desenvolvidas atividades lúdico-pedagógicas sobre diversas 
temáticas, como as artes plásticas, culinária, teatro, ciência, entre outras, e que 
proporcionam aos participantes momentos de aprendizagem e de grande diversão.  

Consciente da importância da riqueza natural local, a empresa continua a promover 
um vasto programa de sensibilização ambiental nomeadamente através de exposições, 
palestras e oficinas, na sua grande maioria realizadas no Centro de Educação Ambiental, 
envolvendo a comunidade em geral e de forma mais persistente a comunidade educativa. 
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PRINCÍPIOS CONTRA A CORRUPÇÃO 

 

Princípio 10 - A Esposende Ambiente combate a corrupção em todas as suas formas, 

inclusive extorsão e propina 

 
A Esposende Ambiente celebrou em 2014 dez anos de intenso trabalho a servir a 

população de Esposende, num esforço diário para melhorar o nosso desempenho e as 
estratégias de gestão de todas as infraestruturas sob nossa administração, garantindo 
simultaneamente a sustentabilidade económico-financeira da empresa, numa constante 
agilização, evolução e aperfeiçoamento da nossa capacidade de resposta às necessidades 
detetadas, tendo como preocupação constante a salvaguarda dos direitos das gerações 
futuras e dos interesses ambientais e sociais locais. 

O sucesso do projeto da Esposende Ambiente depende, em muito, do envolvimento e da 
participação da comunidade local, e o investimento em ações que tragam benefícios para a 
comunidade é encarado como fundamental para se criem as bases necessárias para uma 
relação de confiança entre todos.   

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

É no Código de Ética que a empresa declara os valores e princípios que regem a sua 
catividade, e pretende que o mesmo contribua para a consolidação e reforço das relações de 
confiança com todas as partes interessadas, designadamente utilizadores, fornecedores, 
entidade que a tutela e entidades reguladoras, numa perspetiva de transparência, 
integridade e profissionalismo.  

Seguindo a Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, dirigida aos órgãos 
dirigentes das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, a empresa 
efetuou um levantamento dos eventuais riscos de corrupção na empresa, como forma a 
serem adotadas medidas que previnam a sua ocorrência, que definam os riscos e 
identifiquem os seus alegados responsáveis.  

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

Por fim, e no que respeito diz à concorrência desleal, a nossa posição em relação ao 
mercado é muito especial, na medida em que a nossa área de influência está perfeitamente 
definida, inviabilizando assim qualquer iniciativa de concorrência desleal ou prática de trust 
ou monopólio. Neste sentido, não se registou durante o ano de 2014 qualquer ação judicial 
relativa a este tipo de atividades, nem a empresa foi objeto de qualquer aplicação de multas 
por violação da legislação relativa ao fornecimento e uso dos produtos e serviços. 
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IV. UM OLHAR NO FUTURO 

A prestação de um serviço de elevada qualidade, que promova a melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos, só é possível com um desempenho exemplar, competente, 
transparente e inovador.  

Neste sentido, a Esposende Ambiente pretende continuar a trabalhar com base em 
elevados critérios de exigência, que possam levar à excelência na prestação dos nossos 
serviços, e que têm como pressupostos o bem público e a melhoria da qualidade de vida da 
população que servimos.  

A adesão ao Pato Global das Nações Unidas tem permitido à Esposende Ambiente 
enquadrar toda a sua atividade num conjunto de princípios fundamentais para o incremento 
de um desenvolvimento sustentável mais justo e global.  

 


