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Relatório de Governo Societário 2014

I. Missão, Objetivos e Políticas  

1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como a visão e os valores que orientam a empresa. 

Missão

Satisfazer as necessidades de recolha, tratamento e rejeição dos efluentes domésticos e industriais dos municípios 
pertencentes ao Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro, promovendo a requalificação ambiental da sua zona 
de abrangência, nomeadamente dos ecossistemas da Ria de Aveiro e Barrinha de Esmoriz / Lagoa de Paramos, num quadro de 
sustentabilidade económica, financeira, técnica e social. 

Visão

Queremos ser reconhecidos como o parceiro regional de excelência no sector do saneamento, cujo contributo para a 
melhoria das condições ambientais e de saúde pública na nossa região é merecedor da confiança dos nossos clientes, do 
concedente e da população em geral, assegurando um forte compromisso público de responsabilidade ambiental e social e 
garantindo um ambiente de trabalho de grande qualidade para os nossos colaboradores.

2. Políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida. 

Objetivos Estratégicos e Políticas

A participação maioritária da AdP SGPS na estrutura acionista da SIMRIA implica que as orientações estratégicas sejam determinadas 
superiormente, desde logo por políticas governamentais, e aplicadas às várias empresas que compõem o Grupo.

Como consequência, compete ao Conselho de Administração da SIMRIA, essencialmente, a implementação dessas orientações e 
o reporte sobre o grau de cumprimento, não deixando de ser também sua preocupação a gestão corrente da sociedade e a sua 
ligação com os agentes locais segundo as regras e boas práticas determinadas pelo Estatuto do Gestor Público e os princípios de 
bom governo das Empresas do Setor Empresarial do Estado.

Com 14 anos do contrato de concessão já decorridos e tendo efetuado a quase totalidade dos investimentos a que se comprometeu, 
a SIMRIA tem a sua atividade cada vez mais concentrada na operação e manutenção do Sistema.

É política da empresa manter o nível de serviço que a tem caracterizado e que é reconhecido externamente através da Certificação 
que é mantida, desde 2006, nas vertentes Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social e através dos prémios 
atribuídos pela ERSAR “entidade gestora de saneamento com melhor qualidade de serviço”.

As atividades de monitorização e acompanhamento das tarefas que permitem alcançar estes níveis de serviço baseiam-se na 
metodologia do Balanced Scorecard (BSC) que suporta o mapa de Estratégia em vigor e que envolve, ativamente, todos os 
colaboradores da empresa.

O mapa da estratégia da SIMRIA foi amplamente divulgado a todos os colaboradores da empresa, tendo-se assumido como um veículo 
fundamental de disseminação da estratégia da empresa e de clarificação do posicionamento de cada colaborador nessa estratégia. 

A conceção da estratégia, suportado num sistema de BSC, permitiu ainda identificar diversos objetivos estratégicos, que por sua vez 
deram origem a atividades estratégicas, cuja responsabilidade de execução se encontra dividida pela Administração e pelas diversas 
unidades orgânicas da empresa. 

3. Indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e as medidas de 
correção aplicadas ou a aplicar.

Não foram fixados objetivos e indicadores de gestão para 2014.

Refira-se que a empresa submeteu à análise do regulador e aprovação do concedente o orçamento e projeto tarifário para 2014, 
cuja versão aprovada implicava um rendimento tarifário municipal de 16.856 mil €, resultados antes de impostos no valor de 1.659 



RGS 2013_10 RGS 2014_11

mil € e resultados líquidos no valor de 1.405 mil €. O rendimento tarifário foi cumprido a 100% e os objetivos de resultados, quer 
antes de impostos, quer líquidos foram amplamente ultrapassados.

4. Indicação dos fatores chave de que dependem os resultados da empresa.

Os fatores chave de que dependem os resultados da empresa estão relacionados, sobretudo, com a relação existente entre a 
Simria e os seus parceiros municipais, na sua dupla condição de acionistas minoritários e utilizadores do sistema multimunicipal, 
relação esta que se tem pautado por princípios de respeito, confiança e colaboração. A este propósito refira-se o esforço que tem 
sido desenvolvido no sentido de melhorar as taxas de atendimento de saneamento da região, que constitui um fator crítico para a 
sustentabilidade da atividade da empresa. Refira-se, por outro lado, o esforço de regularização das dívidas municipais vencidas, num 
contexto de forte restrição orçamental autárquico. A relação da empresa com um conjunto de parceiros institucionais, de entre 
os quais se destaca o Concedente, a ERSAR, as Entidades Comunitárias e outras Entidades do Sector constitui também um fator 
determinante para o desempenho da empresa. Adicionalmente existe um conjunto de fatores chave com impacto na atividade e 
resultados da empresa, dos quais destacamos:
• Revisão do enquadramento legislativo de organização do setor;
• Exigências ambientais, nacionais e comunitárias, relevantes num quadro de contenção de gastos no setor público;
• Forte relevância do preço da energia, enquanto variável não controlável e que constitui, no conjunto dos gastos operacionais, a 

rúbrica mais relevante dos Fornecimentos e Serviços Externos;
• Atuação do Regulador Setorial, com independência assegurada e poderes sucessivamente acrescidos, em que se inclui a 

corresponsabilização pelo desenho de soluções com forte impacto na sustentabilidade económico-financeira, ambiental e 
comportamental;

• Definição de uma moldura legal sólida de recuperação de desvios tarifários;
• Enquadramento macroeconómico do país;
• Capacidade de atrair os meios humanos necessários em face das restrições impostas ao setor público.

II. Estrutura de capital

1. Estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou capital social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, 
etc.), incluindo indicação das diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada 
categoria representa.

Detentora de um capital social de €16.712.225,00 totalmente realizado, a SIMRIA, SA é participada pela Águas de Portugal, SGPS, 
S.A., e pelos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Cantanhede, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do 
Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira e Vagos, de acordo com a seguinte estrutura acionista.

As participações no capital social são constituídas por ações Classe A, e por ações da Classe B. Inicialmente, as ações da Classe B 
eram detidas na totalidade pelo acionista IPE Capital - Sociedade de Capital de Riscos, SA, que posteriormente foi alienando estas 
ações a favor dos acionistas municipais.

2. Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações.

De acordo com os Estatutos da Sociedade, importa referir que:
• As ações da classe A são e serão sempre nominativas; as ações da classe B serão nominativas, podendo, no entanto, ser 

convertidas ao portador, a pedido do acionista e mediante deliberação da assembleia geral.
• Apenas poderão ser titulares das ações pertencentes à classe A entes públicos, bem como os assim entendidos para os efeitos 

da alínea e) do n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 71/88, de 24 de Maio, ou municípios utilizadores dos sistemas multimunicipais de cuja 
exploração e gestão a sociedade seja concessionária.

• Existe direito de preferência na transmissão de ações da classe A, primeiro a favor da sociedade e depois a favor dos acionistas 
titulares da mesma classe de ações, devendo o alienante informar por escrito a sociedade desse facto, indicando o adquirente, as 
contrapartidas oferecidas e a respetiva valorização, bem como as demais condições de venda.

• A sociedade, caso não pretenda exercer o direito de preferência o que deverá decidir no prazo de 60 dias contados da data de 
receção daquela comunicação, comunicará a todos os acionistas titulares da mesma classe de ações a informação recebida, tendo 
estes um prazo de 30 dias a contar da sua receção para declararem se exercem o direito de preferência na aquisição das ações; 
querendo vários acionistas preferir, as ações alienadas serão distribuídas a cada um, incluindo ao primitivo adquirente, se já for 
acionista, na proporção das respetivas participações sociais.

• A sociedade primeiro e depois todos os acionistas, seja qual for a classe de ações de que sejam titulares, têm direito de 
preferência na alienação de ações nominativas da classe B, estando o respetivo exercício sujeito, com as devidas adaptações, às 
mesmas condições estabelecidas no número anterior.

No quadro que se segue é apresentado o detalhe da composição acionista, indicando o número e montante de cada categoria de 
ações detidas.

 Pertencente a  N.º ações Valor do Capital Social em euros %
Ações Classe A
AdP - Águas de Portugal 1.820.821 9.104.105,00 54,5
Câmara Municipal de Águeda 79.723.398 615,00 2,4
Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 32.677.163 385,00 1,0
Câmara Municipal de Aveiro 250.000 1.250.000,00 7,5
Câmara Municipal de Estarreja 50.380 251.900,00 1,5
Câmara Municipal de Ílhavo 83.737 418.685,00 2,5
Câmara Municipal de Mira 16.066 80.330,00 0,5
Câmara Municipal de Murtosa 10.029 50.145,00 0,3
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 28.178 140.890,00 0,8
Câmara Municipal de Ovar 106.114 530.570,00 3,2
Câmara Municipal de Vagos 25.746 128.730,00 0,8
Câmara Municipal de Espinho 72.336 361.680,00 2,2
Câmara Municipal  de Sta Maria da Feira 140.024 700.120,00 4,2
Câmara Municipal de Cantanhede 39.949 199.745,00 1,2
Ações Classe B
AdP - Águas de Portugal 442.601 2.213.005,00 13,2
Câmara Municipal de Águeda 15.114 75.570,00 0,5
Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 14.878 74.390,00 0,4
Câmara Municipal de Estarreja 44.173 220.865,00 1,3
Câmara Municipal de Ílhavo 34.760 173.800,00 1,0
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 8.764 43.820,00 0,3
Câmara Municipal de Ovar 22.317 111.585,00 0,7
Câmara Municipal de Vagos 4.058 20.290,00 0,1
Total 3.342.445 16.712.225,00 100,0

3. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a eventuais restrições.

Não existem acordos parassociais que restrinjam a alienação de ações da SIMRIA, SA.

AdP - Águas de Portugal 67,72%

Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 1,42%

Câmara Municipal de Estarreja 2,83%

Câmara Municipal de Mira 0,48%

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 1,11%

Câmara Municipal de Vagos 0,89%

Câmara Municipal de Sta Maria da Feira 4,19%

Câmara Municipal de Águeda 2,84%

Câmara Municipal de Aveiro 7,48%

Câmara Municipal de Ílhavo 3,55%

Câmara Municipal de Murtosa 0,30%

Câmara Municipal de Ovar 3,84%

Câmara Municipal de Espinho 2,16%

Câmara Municipal de Cantanhede 1,20%
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III. Participações Sociais e Obrigações detidas

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (Empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares de 
participações noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos.

Não aplicável.

2. A aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou 
fundacional.

No exercício de 2014, a SIMRIA, SA não participou na aquisição e ou alienação de participações sociais. Em 2014, a SIMRIA pagou 
quotizações nas seguintes entidades:
• APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas
• CPA - Comunidade Portuária de Aveiro
• APESB - Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental
• Relacre - Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal

3. A prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que assumam 
organização de grupo.

Durante o ano de 2014, a SIMRIA emitiu garantias financeiras no montante de 24.375,00€, sendo 6.620,00€ a favor do Juiz da 
Comarca de Estarreja e 17.755,00€ a favor da EP-Estradas de Portugal, direção regional de Aveiro, no âmbito de processos de 
expropriação e trabalhos em vias públicas, respetivamente.

4. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de fiscalização.

Os membros dos órgãos de administração e fiscalização, não detém quaisquer ações e obrigações emitidas pela sociedade SIMRIA, SA.

5. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os titulares de participações e a sociedade.

Não aplicável.

6. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de 
órgãos ou comissões societárias e a sociedade, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas. Declaração dos membros do 
órgão de administração de que se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, conforme modelo em anexo.

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

Têm ainda conhecimento da Lei n.º 4/83, de 2 de fevereiro na redação da Lei 25/95, de 18 de agosto.

Para esse efeito, os membros do Conselho de Administração da SIMRIA, SA cumprem com as seguintes obrigações:
(i) Entrega, junto da Inspeção-geral de Finanças, de declaração contendo todas as participações e interesses patrimoniais que 

detenham, direta ou indiretamente na empresa, bem como cargos, funções e atividades profissionais que exerçam (artigo 22º, 
n.º 9 do DL n.º 71/2007, de 27 de março);

(ii) Entrega da Declaração de Património e Rendimentos junto do Tribunal Constitucional (Lei 4/83 de 2 de fevereiro, na redação da 
Lei 25/95, de 18 de agosto, Decreto – Regulamentar 1/2000, de 9 de março e ainda Lei 28/82 de 15 de novembro);

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

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

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

IV. Órgãos Sociais e Comissões

A. Mesa da Assembleia Geral

1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com identificação e cargo dos membros da mesa da 
assembleia geral e respetivo mandato (início e fim), assim como a remuneração relativa ao ano em referência. 

Os membros da Mesa da Assembleia Geral foram eleitos em Assembleia Geral de acionistas, de 26 de março de 2014. A remuneração 
fixada para os membros da Mesa da Assembleia Geral, para o mandato 2014/2016, definida pela comissão de vencimentos nomeada 
para o efeito, de acordo com a alínea h) do Art.º 18 dos estatutos da sociedade, é a seguinte: 

Mesa da Assembleia Geral
(Unidade: euros)

(início - fim) Cargo Nome
Remuneração Anual

Bruta
Reduções
(Lei OE)

Bruta após
Reduções

triénio 2014 - 2016 Presidente
Diamantino Sabina 

(representante do Município Estarreja)
(a)   

triénio 2014 - 2016 Vice-Presidente Paulo Manuel Marques Fernandes 415  -      415     
triénio 2014 - 2016 Secretário Cristina Pereira  277      -    277   

(a) A senha de presença do Presidente da Mesa foi fixada em €553, mas não é paga ao Representante do Município de Estarreja, por impedimento de acumulação 

de remunerações decorrente do exercício de funções de Presidente do Município.

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com maioria qualificada, para além das 
legalmente previstas, e indicação dessas maiorias.

Não aplicável.

B. Administração e Supervisão

1. Identificação do modelo de governo adotado.

Nos termos do artigo 19º do DL 101/97, de 26 de abril, a Administração da sociedade será exercida por um Conselho de 
Administração, composto por três ou cinco membros.

2. Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, consoante aplicável, do Conselho de 
Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão.

 
O Conselho de Administração é eleito em Assembleia Geral que designa, nos termos do Estatuto de gestor público, a condição 
de executivo ou não executivo. A substituição de membros pode igualmente ser deliberada em Conselho de Administração, por 
cooptação, nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais, sem prejuízo de posterior ratificação pela Assembleia Geral.

O Conselho de Administração exerce as suas funções por períodos de três anos, podendo ser reconduzido uma ou mais vezes.

Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo que tenham sido eleitos, permanecendo em funções até à posse dos 
membros que os venham substituir, ressalvando-se os casos previstos na lei, nomeadamente, de suspensão, destituição ou renúncia.

3. Composição, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e 
de Supervisão, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de 
membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de 
mandato durante o ano em reporte deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).

Presidente 
Eng.º João Pedro Rodrigues, cooptado na reunião do Conselho de Administração de 30 de janeiro de 2014, pelo Eng.º Jaime 
Gabriel Silva. 
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Vogais 
Dr. Jorge Manuel Torres 
Dr. Duarte Veiga da Cunha 
Dr. José Eduardo Matos, na qualidade de representante do Município de Estarreja, cooptado na reunião do Conselho de 
Administração de 30 de abril de 2014, pelo Dr. Silvério Regalado, representante do Município de Vagos 
Dr. Gil Nadais Fonseca 

Conselho Administração

Mandato
(início - fim)

Cargo Nome
Designação Legal 

da atual 
Nomeação

n.o de
Mandatos 

exercidos na
sociedade

Observações

Início em 2014. 
Mandato Suspenso

Presidente Jaime Gabriel Silva

Eleição por cooptação 
em reunião de CA de 

29/01/2014, ratificada em 
AG de 26/03/2014

1
Membro em 

funções

Início em 2009. 
Mandato Suspenso

Vogal 
Executivo

Jorge M. Coelho da Silva Torres
Eleição em AG de 

30/03/2009
2

Membro em 
funções

Início em 2009. 
Mandato Suspenso

Vogal Não 
Executivo

Duarte Veiga da Cunha
Eleição em AG de 

30/03/2009
1

Membro em 
funções

Início em 2014. 
Mandato Suspenso

Vogal Não 
Executivo

Silvério Regalado
Eleição por cooptação 
em reunião de CA de 

30/04/2014
1

Membro em 
funções

Início em 2009. 
Mandato Suspenso

Vogal Não 
Executivo

Gil Nadais Fonseca
Eleição em AG de 

30/03/2009
2

Membro em 
funções

4. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e, relativamente aos membros não executivos, 
identificação dos membros que podem ser considerados independentes, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes 
do Conselho Geral e de Supervisão.

Relativamente à distinção de membros executivos e não executivos, vd. informação constante do nº 3 anterior. Não existe 
Conselho Geral e de Supervisão, nem Comissão de Auditoria.

5. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral 
e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais 
exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos.

Curriculum Vitae de Jaime António Pires Gabriel Silva
Nascido no Porto, em 1963, é licenciado em Engenharia Civil (1986), com mestrado em 
construção de edifícios (1996), pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
 
Especialista em Direção e Gestão da Construção, pela Ordem dos Engenheiros (2008), 
obteve o mesmo título de Especialista pelo Instituto Politécnico do Porto (2012). Frequentou 
o Instituto Francês (8º ano) e Instituto Britânico (First Certificate in English). 

Em termos profissionais, foi Técnico Superior da CCRN - Comissão de Coordenação 
Regional do Norte (1987/89). Foi quadro da IBM Portuguesa (1989/90), como Técnico 
de Análise de Sistemas, integrou o Laboratório de Geotecnia e Materiais de Construção 
do CICCOPN (1991) e foi quadro da FASE – Estudos e Projetos, SA (1991/98), na área 
da Gestão, onde assumiu, a partir de 1995, funções de Diretor de Projeto. 

Desde a conclusão do curso, exerceu atividade como profissional liberal, com particular 
incidência em Projetos de Estruturas, Acústica, Térmica e de Aquecimento Central.

Desde 1990, mantém atividade pedagógica como docente do Instituto Superior de 
Engenharia do Porto, sendo Equiparado a Professor Adjunto do Departamento de 
Engenharia Civil, na área de Disciplinas de Gestão.
   
Desde 1998, é quadro da Águas do Douro e Paiva, SA, onde foi Diretor de Engenharia. 

Em 2009, assumiu o cargo de Administrador Delegado da SIMLIS, SA e o de Administrador 
Executivo da Águas do Mondego, SA., empresas do Grupo Águas de Portugal.

Tem efetuado comunicações em conferências, nacionais e internacionais, e publicado 
artigos sobre gestão da qualidade, gestão de empreendimentos e análise de decisão, 
entre outros.

Foi distinguido com o prémio Professor Barbosa de Abreu, da Secção de Construções 
Civis do D.E.C. da FEUP.

Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da SIMLIS, desde maio 2012, 
Administrador Não Executivo da Águas do Mondego, SA. e Presidente do Concelho de 
Administração da SIMRIA, empresas do Grupo Águas de Portugal. É Gestor da UNAPD 
- Unidade de Negócios Água – Produção e Depuração, do Grupo Águas de Portugal.
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Curriculum Vitae de Duarte de Almada Cardoso Veiga da Cunha
Natural de Lisboa licenciou-se em Gestão e Administração de Empresas, pela 
Universidade Católica Portuguesa em 1993. Em 2005, obteve um Executive M.B.A. da 
AESE /IESE (“Business School” da Universidade de Navarra). Foi Presidente do Conselho 
de Administração da AdP Formação e Valorização Profissional, SA, entre outubro 
2007 e dezembro 2008, sendo também Assessor do Conselho de Administração da 
Holding do Grupo Águas de Portugal, entre dezembro 2005 e setembro 2006. De 
setembro 2006 a fevereiro 2012 foi Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho de 
Administração da AdP SGPS, SA. Entre março 2010 e julho 2012 foi vogal do Conselho 
de Administração da AQUASIS - Sistemas de Informação SA.

Anteriormente, trabalhou como consultor independente para o portal vertical 
eConstroi.com, detido pela empresa Vortal SA. Entre 1999 e 2005, desempenhou 
diversas funções em várias empresas do Grupo ONI, com responsabilidades nas áreas 
de Desenvolvimento de Novos Negócios, Estratégia, Marketing e Comercial. Entre 
1997 e 1999, foi responsável pelo Desenvolvimento de Novos Negócios (lançamento 
da Sport TV) na holding TV Cabo Portugal e foi posteriormente Adjunto do Diretor de 
Marketing na Premium TV. Começou a sua atividade profissional em 1993 como auditor 
Financeiro na PriceWaterhouseCoopers, seguindo em 1995 para a Banque Nationale 
de Paris (Lisboa), como Analista de Crédito de grandes empresas, onde esteve até 1997. 

Atualmente é Assessor Sénior do Conselho de Administração da AdP SGPS, SA, e 
vogal não executivo do Conselho de Administração da SIMRIA - Saneamento Integrado 
dos Municípios da Ria, SA.

Curriculum Vitae de Jorge Manuel Torres
Nasceu em Luanda, a 22 de Outubro de 1954. 

Licenciado em economia pela Faculdade de Economia do Porto e Diplomado com o 
Lower Certificate in English do Instituto Britânico do Porto. Docente na Faculdade 
de Economia da Universidade do Porto no período de 1975 a 1983 e docente no 
Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto no período de 1980 a 1990. 
No período de 1983 a 1994 exerceu funções em várias empresas e Holding do Grupo 
Amorim na área financeira e internacional como Diretor Financeiro, Administrador 
e Diretor Coordenador Financeiro do Grupo, bem como Gerente de empresas 
participadas no Reino Unido e França. No período de 1994 a 1995, foi Gerente da 
Acembex, Lda (empresa do Grupo RAR). Entre 1995 e 1997 foi Administrador do 
Banco Português de Negócios, S.A e das suas participadas Real Seguros, SA, Soserfin - 
Serviços Financeiros, SA, e Soserfin - Gestão de Valores, SA. Entre 1997 e 2002 exerceu 
atividade de Profissional Liberal prestando colaboração, em ligação com a PME - Capital 
e IPE - Capital, a várias empresas. No período de 2002 a 2005, foi Administrador da 
Império Pneus SPGS, SA e suas participadas, por indicação da PME - Capital, PME - 
Investimentos e FIEP (Fundo para a Internacionalização das Empresas Portuguesas). No 
período de 2003 a 2007, foi Administrador da Autocenter, SA, parceria estabelecida 
entre os Grupos Império Pneus, Sonae e Salvador Caetano para o setor da mecânica 
rápida automóvel. 

Desde julho de 2007 exerce as funções de Administrador - Delegado da SIMRIA - 
Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, SA.
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Curriculum Vitae de Gil Nadais Resende da Fonseca
Natural e residente no Concelho de Águeda, é presidente da Câmara Municipal de 
Águeda desde novembro de 2005.

Gil Nadais assume ainda os cargos de membro do Conselho de Administração da 
Associação de Municípios da Ria de Aveiro, membro do Conselho de Administração 
da Associação de Municípios do Carvoeiro, e Vogal do Conselho de Administração 
da SIMRIA.

Licenciado em Psicologia pela Universidade de Coimbra, e mestre em Psicologia pela 
Universidade de Aveiro foi anteriormente vereador do Município de Águeda (fevereiro 
de 1994 a julho de 1997), técnico superior do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (desde setembro de 1988) e Delegado Regional de Aveiro do Instituto 
Português da Juventude (abril de 1989 a fevereiro de 1994).

No plano associativo, destacou-se enquanto fundador e dirigente de várias Associações 
Desportivas do Concelho de Águeda.

Curriculum Vitae de Silvério Rodrigues Regalado
Nasceu a 7 de maio de 1979 sendo natural da freguesia de Soza, concelho de Vagos. 
Licenciado em Gestão pelo ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão da 
Universidade Técnica de Lisboa em 2003 e Pós-graduado em Marketing Management 
pela mesma instituição em 2004.

Em termos profissionais, foi diretor comercial da Clidecor, Lda., gestor de clientes da 
Caixa de Crédito Agrícola de Águeda e assistente de contabilidade da Deloitte BPO.

Entre 2002 e 2009 foi membro da Assembleia Municipal de Vagos, tendo sido também 
Vereador da Câmara Municipal de Vagos responsável pelos pelouros das finanças, 
juventude e desporto, entre 2009 e 2013.

Atualmente é Presidente da Câmara Municipal de Vagos, com os pelouros das finanças, 
educação, freguesias, comunicação, juventude e desporto, serviços operativos e proteção 
civil. Desempenha também funções como Presidente do Concelho de Administração 
da MaisVagos S.A., Presidente da Assembleia Geral da Rota da Bairrada, Membro do 
Concelho Intermunicipal da CI da Região de Aveiro, Presidente do Conselho Municipal 
da Educação de Vagos, Presidente da Comissão Municipal da Proteção Civil e Vogal do 
Concelho Diretivo da Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga.

No seu percurso associativo foi ainda membro de diversas associações de Vagos e 
associações académicas.
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6. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou 
departamentos da sociedade, incluindo informação sobre delegação de competências, em particular no que se refere à delegação da 
administração quotidiana da sociedade.

O Conselho de Administração terá os poderes de gestão e representação da sociedade que lhe forem cometidos por lei, pelos 
estatutos da sociedade e pelas deliberações dos acionistas.

A SIMRIA, SA tem um administrador executivo (Administrador Delegado), Dr. Jorge Manuel Coelho da Silva Torres, designado em 
reunião de Assembleia Geral de 30 de março de 2009, que tem como principais funções a gestão dos negócios sociais e prática 
de todos os atos e operações correntes relativas ao objeto social e à missão da sociedade, bem como a representação da mesma.

Por deliberação do Conselho de Administração da SIMRIA, a gestão corrente da sociedade é assegurada pelo Administrador-
Delegado, Dr. Jorge Manuel Coelho da Silva Torres, tendo-lhe sido delegados, nas reuniões do Conselho de Administração de 
27 de novembro de 2008, de 30 de março de 2009 e de 29 de outubro de 2014, os seguintes poderes:
a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos e operações correntes relativas ao objeto social e à sua missão; 
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente;
c) Representar a sociedade junto dos serviços competentes da Administração Fiscal, preencher, em nome da sociedade, 

quaisquer declarações para efeitos fiscais, alterá-las e cancelá-las; 
d) Constituir mandatários, com os poderes que julgar convenientes, no âmbito dos poderes delegados, devendo informar o 

Conselho de Administração das operações efetuadas ao abrigo da presente alínea;
e) Adquirir bens móveis necessários ao funcionamento da sociedade cujo valor não ultrapasse € 25.000 (vinte e cinco mil euros), 

devendo informar o Conselho de Administração das operações efetuadas ao abrigo da presente alínea; 
f) Adjudicação de trabalhos a mais, até ao valor de 5% do valor da respetiva adjudicação, não se aplicando, contudo esta 

percentagem até ao limite de 75.000€ (setenta e cinco mil euros);
g) Sem embargo da sociedade se fazer representar por dois Administradores, pode o Administrador Delegado abrir e movimentar 

contas, por si e isoladamente, tanto a débito como a crédito em quaisquer instituições de crédito, sacar e endossar cheques e 
outros títulos de crédito, nomeadamente letras e livranças, não podendo nenhuma das referidas operações exceder € 75.000 
(setenta e cinco mil euros), com exceção de movimentações entre contas da sociedade, incluindo o saque e endosso de 
cheques, casos em que não existe qualquer limite, devendo informar o Conselho de Administração das operações efetuadas 
ao abrigo da presente alínea;

h) Os limites impostos na alínea e) anterior não se aplicam no caso dessas operações serem destinadas ao pagamento de salários 
de funcionários e de colaboradores da sociedade; 

i) Aprovar e estabelecer contratos relativos à prestação de serviços prestados pelos acionistas ou por empresas detidas por 
estes, devendo informar o Conselho de Administração das operações efetuadas ao abrigo da presente alínea; 

j) Outorgar por si só em quaisquer contratos, após deliberação do Conselho de Administração, devendo informar o Conselho 
de Administração das outorgas efetuadas ao abrigo da presente alínea;

k) Representar a Sociedade, na outorga de contratos promessa, bem como de contratos definitivos relativos à constituição de 
servidões de aqueduto e direitos de passagem para concretização dos fins próprios da Sociedade, assim como para aquisição 
de parcelas de terreno, com vista aos mesmos fins e com possibilidade de os subdelegar, por procuração, com vista a obviar 
as situações de urgência ou conveniência; 

l) Representar a sociedade na apresentação de quaisquer candidaturas que tenham como atos e operações correntes relativas 
ao objeto social e à sua missão;

m) Subdelegar poderes para realizar compras, no âmbito da atividade da sociedade;
n) Decidir a contratação, a escolha e a abertura do procedimento de formação de qualquer contrato de empreitada, de aquisição 

de bens ou serviços, até ao limite de €206.000 (duzentos e seis mil euros), adjudicar e outorgar os respetivos contratos.

7. Funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às reuniões realizadas

De acordo com os estatutos da sociedade, o Conselho de Administração da SIMRIA reúne sempre que convocado pelo presidente 
ou por dois administradores, sendo certo que reúne pelo menos uma vez por mês. Em 2014, foram realizadas 13 reuniões. 

b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas 
pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício

Ver ponto 5 do presente capítulo.

c) Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos e critérios 
pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos.

Os Administradores com funções executivas são anualmente avaliados pelos acionistas, em sede de Assembleia Geral. Anualmente 
é ainda emitido pelos administradores não executivos um relatório de desempenho dos administradores executivos.

d) Comissões no seio do órgão de administração ou supervisão e administradores delegados.

Não aplicável.

C. Fiscalização

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, 
da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, ao longo do ano em 
referência, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, número de 
membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido 
alteração de mandato durante o ano em reporte deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).

Fiscal Único Efetivo: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC, S.A., nº 178 da OROC, representada por Dr. Rui 
Abel Serra Martins ou Dr. Rui Manuel da Cunha Vieira, eleita na Assembleia Geral de 17 de março de 2010, face à renúncia da 
PricewatershouseCoopers Associados, SROC, Lda.

Fiscal Único Suplente: Dr. João Carlos Miguel Alves, eleito na Assembleia Geral de março de 2010, face à renúncia do Dr. José 
Pereira Alves.

2. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou 
da Comissão para as Matérias Financeiras que se considerem independentes, nos termos do art. 414.º, n.º 5 Código das Sociedades 
Comerciais (CSC).

Vd. informação constante do nº 1 anterior.

3. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de 
Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras e outros. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais 
exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos.

Elementos Curriculares do fiscal Único:

Experiência profissional:
• Rui Vieira é Partner de auditoria da EY desde Julho de 2006.
• Iniciou a sua atividade profissional em 1996 na Coopers & Lybrand,
• Possui conhecimentos significativos das normas contabilísticas portuguesas e internacionais, bem como da legislação comercial 

e fiscal. Participa habitualmente como monitor em ações de formação sobre IFRS, sendo o responsável por vários processos 
de conversão para IFRS.

• A sua carteira de clientes atual é composta por clientes de diversos sectores de atividade, como por exemplo o Grupo Águas 
de Portugal, a Empresa Geral de Fomento, o Grupo Visabeira, o Grupo BA Glass, o Grupo Bial, o Grupo Vicaima, a Vista 
Alegre Atlantis e o Grupo RAR. No que respeita a clientes internacionais destacam-se o Grupo Accor, o Grupo TRW, o 
Grupo Faurecia, o Grupo Gestamp, o Grupo Enel e o Grupo Europa&C.

• Tem também experiência em projetos de implementação de manuais de controlo interno e auditorias de “social compliance”.
• É atualmente o Partner responsável pelo Departamento Técnico da EY Portugal, sendo também responsável pelo desk de 

IFRS no país.

Currículo académico e formação: 
• Possui uma licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. 
• É regularmente convidado para participar em seminários do Master in Finance da Faculdade de Economia do Porto.
• Participou em cursos de formação de Executivos no IMD (Lausanne).
• É Revisor Oficial de Contas desde Dezembro de 2002.
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4. Funcionamento do Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias 
Financeiras, consoante aplicável:

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de cada membro.

Não aplicável, por se tratar de Fiscal Único

b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas 
pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício.

Não aplicável. 

c) Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de contratação de serviços 
adicionais ao auditor externo. 

Não aplicável. 

d) Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as Matérias Financeiras.

Não aplicável.

D. Revisor Oficial de Contas (ROC)

Corresponde à função desempenhada pelo órgão de fiscalização - Fiscal Único - Vd. Ponto anterior.
 

V. Organização Interna

A. Estatutos e Comunicações

1. Alteração dos estatutos da sociedade - Regras aplicáveis

Os estatutos da sociedade são alterados mediante deliberação dos acionistas em sede de Assembleia Geral e sujeito ao 
competente registo comercial. 

A publicitação das alterações estatutárias é efetuada no site da empresa www.simria.pt.

2. Comunicação de irregularidades - meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade.

A SIMRIA dispõe de diversas ferramentas de prevenção, implementação e controlo que visam assegurar a atuação de acordo 
com os seus princípios e valores, destacando-se o Código de Conduta e Ética, o Sistema de Gestão de Responsabilidade 
Empresarial e o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

No Plano de Gestão de Risco Corrupção e Infrações Conexas da SIMRIA encontram-se descritos os meios de comunicação para 
eventuais irregularidades ocorridas na sociedade.

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e prevenção da 
fraude organizacional. Referência à existência de Planos de Ação para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou 
Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a identificação das ocorrências e as medidas 
tomadas para a sua mitigação. Indicar se a empresa cumpre com a legislação e a regulamentação em vigor relativas à prevenção 
da corrupção e se elabora anualmente um Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências, dos factos mencionados 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008,de 4 de setembro. Indicação do local no site da empresa onde se encontra 
publicitado o respetivo relatório (Artigo 46.º DL 133/2013).

Dando cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de julho de 2009, a SIMRIA tem 
aprovado e implementado um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas onde se identificam as áreas 
que potencialmente podem ser sujeitas à ocorrência de atos de corrupção, bem como os principais riscos daí decorrentes, os 
controlos instituídos que visam a sua mitigação e a sua probabilidade de ocorrência. 

Anualmente, a SIMRIA procede à elaboração do relatório anual sobre o cumprimento do Plano de Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas, o qual se encontra disponível no site www.simria.pt.

No decurso de 2014, por forma a dar cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 7 de 
novembro de 2012, relativa à gestão de conflitos de interesses no setor público, a SIMRIA implementou Declarações de Conflito 
de Interesse, subscritas pelos Administradores e os colaboradores com funções em áreas potencialmente sujeitas à ocorrência 
de atos de corrupção.

B. Controlo interno e gestão de riscos 

1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI) compatível com a dimensão e complexidade da empresa, de 
modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes pela empresa).

2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco 
que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida.

3. Em caso de existência de Plano estratégico e de política de risco da sociedade, deve incluir a definição de níveis de risco considerados 
aceitáveis e identificar as principais medidas adotadas. 

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos 
ou comissões da sociedade.

5. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.
6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a sociedade se expõe 

no exercício da atividade.
7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos.
8. Principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação 

financeira.

A SIMRIA e em particular, o seu Conselho de Administração, dedica grande atenção aos riscos inerentes à sua atividade, a qual 
é alcançada através da monitorização periódica dos principais riscos da atividade que resultam da operação diária.

Em 2014 foi dada continuidade ao projeto de gestão do risco empresarial, que teve como principais resultados uma avaliação 
integrada do risco e a sistematização do processo de gestão do risco, permitindo criar uma linguagem comum na definição e 
conceito de cada risco, a par do alinhamento dos objetivos com os riscos e respetivos controlos em vigor na empresa.

Os riscos encontram-se organizados de acordo com uma estrutura de classes e categorias definidas de acordo com a metodologia 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), a qual apresentamos em baixo:
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A avaliação dos riscos é efetuada na perspetiva da probabilidade de ocorrência e do impacto, considerando os respetivos riscos 
inerente e residual. Deste modo, procura-se aferir a eficácia do sistema de controlo interno instituído para manter o nível de 
risco num patamar considerado aceitável, em conformidade com a seguinte matriz.

Os riscos são avaliados considerando várias dimensões, pelo que quando se avalia o impacto estão a ser consideradas para cada 
risco diversas dimensões, nomeadamente: 
• Financeira;
• Reputação;
• Legal ou regulamentar; e
• Nível de alinhamento com os objetivos de negócio. 

A perspetiva da probabilidade de ocorrência do risco é avaliada considerando igualmente um conjunto alargado de fatores, 
nomeadamente:
• Existência e eficácia de controlos;
• Ocorrência anterior do risco;
• Complexidade do risco; e
• Capacidade instalada para gerir o risco (pessoas, processos, sistemas).

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

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

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

Os principais riscos a que a empresa se encontra exposta são os seguintes: 
• Cambial, Taxa de Juro e Commodities
• Gestão de talentos
• Envolvente política, económica e financeira
• Liderança e Comunicação
• Crédito e Financiamento
• Gestão de Contratos

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

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a entidade está legalmente obrigada, com 
apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior importância. Indicação onde este se encontra disponível para consulta.

2. Referência à existência ou aderência de códigos de conduta e de um Código de Ética com a data da última atualização, em que 
contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim como a 
sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes, fornecedores e a forma como é efetuada. Informação sobre as medidas vigentes 
tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, 
designadamente colaboradores da empresa, ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que 
estabeleça alguma relação jurídica com a empresa (artigo 47.º DL 133/2013).

Os regulamentos internos da empresa baseiam-se na legislação em vigor, nas orientações da ERSAR e do Grupo AdP, nos 
requisitos de Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social em que a empresa se encontra certificada e nas boas 
práticas de gestão.

Pela sua relevância refira-se o Regulamento Interno (DG.021) que foi elaborado nos termos e ao abrigo da Lei 99/2003 de 27 de 
agosto - Código de Trabalho e Lei 35/2004 de 29 de julho - Regulamentação do Código do Trabalho; Norma NP 4397:2001/OHSAS 
18001:2007 - Segurança e Saúde Ocupacional e Norma SA 8000:2008 - Responsabilidade Social e demais legislação aplicável 
em vigor. Adicionalmente, refira-se ainda o Regulamento de Atribuição e Utilização de Viaturas (DG.023), o Regulamento de 
Atribuição e Utilização de Telemóveis e Acesso Remoto à Internet (DG.024), Regulamento de Carreiras (DG.029), o Regulamento 
de Estágios (DG.031) da SIMRIA, Regulamento de Atribuição de Subsídios, Patrocínios e Donativos (DG.033), Regulamento para 
Atribuição de Bolsas de Estudo (DG036) e o Regulamento de Entidades Externas Contratadas (DG.034).

Estes regulamentos pretendem reunir um conjunto de normas internas em vigor na empresa, nas respetivas matérias, 
condensando-as num único documento que todos possam consultar e cujo teor possam facilmente conhecer.

No que se refere a Códigos, para além de aderir ao Código de Conduta da AdP, a Simria possui o Código de Ética Empresarial da SIMRIA, 
revisto pela última vez em 13/05/2013, disponível no sítio da empresa www.simria.pt., e o Código de Conduta para Fornecedores e 
Subfornecedores (DG.027), o qual é subscrito por todos os fornecedores da empresa, assegurando desta forma o compromisso dos 
fornecedores face aos requisitos em matéria de Responsabilidade Social, Ambiente e Segurança constantes no código.

Com esta postura, a SIMRIA pretende assegurar que nas diversas interfaces, internas ou externas, que caracterizam a sua atividade, 
os colaboradores estão conscientes dos seus direitos e obrigações, e desenvolvem o seu trabalho respeitando valores de ética e de 
integridade, dando cumprimento ao compromisso refletido na missão e visão da empresa em matéria social e laboral.

Todos os regulamentos e código acima mencionados se encontram disponíveis no Software de Gestão Documental do Sistema 
de Gestão Integrado da empresa, sendo que os regulamentos DG.021, DG.023 e DG.024 foram enviados para a Autoridade 
para as Condições de Trabalho (ACT) para depósito.

No que diz respeito a Regulamentos Externos, refira-se que a SIMRIA, atendendo à natureza da sua atividade, adota as mesmas 
exigências e condições que se encontram estabelecidas nos Regulamentos de Exploração de cada Município.

D. Sítio de Internet

Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação disponibilizada, designadamente.
a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC;
b) Estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões;
c) Identificação dos titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários;
d) Documentos de prestação de contas anuais3 e caso aplicável, as semestrais;

A informação é disponibilizada no sítio da empresa www.simria.pt
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VI. Remunerações

A. Competência para a Determinação

Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos membros da comissão executiva ou 
administrador delegado e dos dirigentes da sociedade

Remuneração dos membros dos órgãos sociais Comissão de Vencimentos da SIMRIA

B. Comissão de Fixação de Remunerações

Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou coletivas contratadas 
para lhe prestar apoio. 

A Comissão de Vencimentos da SIMRIA, eleita na Assembleia Geral da Simria, realizada a 26 de março de 2014, é presidida pelo 
Senhor Eng.º José Marçal Grilo Lobato Faria, e tem como vogais o Sr. Dr. Paulo Jorge Pinto da Silva e o Município de Oliveira do 
Bairro, representado pelo seu Presidente.

C. Estrutura das Remunerações 

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização.

Sendo a Simria, SA, uma empresa participada da AdP - Água de Portugal, SGPS, S.A., uma empresa classificada de acordo com 
a Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, e sem prejuízo dos casos de opção pelo vencimento do 
lugar de origem, as remunerações dos administradores são as que resultam da aplicação do disposto no Estatuto do Gestor 
Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 
18 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro e do disposto na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março.

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos interesses dos membros do 
órgão de administração com os interesses de longo prazo da sociedade. 

Sendo a Simria, SA, uma empresa participada da AdP - Água de Portugal, SGPS, S.A., uma empresa classificada de acordo com a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, e sem prejuízo dos casos de opção pelo vencimento do lugar 
de origem, as remunerações dos administradores são as que resultam da aplicação do disposto no Estatuto do Gestor Público, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro e do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 
16/2012, de 14 de fevereiro e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março.

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de atribuição e informação sobre 
eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente.

Durante a vigência do programa de assistência económica e financeira a Portugal, não há lugar à atribuição de prémios de gestão 
(nº 4 da RCM nº 36/2012, de 26 de março e artº 256º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de janeiro). 

4. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do período de diferimento.

Durante a vigência do programa de assistência económica e financeira a Portugal, não há lugar à atribuição de prémios de gestão 
(nº 4 da RCM nº 36/2012, de 26 de março e artº 256º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de janeiro). 

5. Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de atribuição de prémio.

Durante a vigência do programa de assistência económica e financeira a Portugal, não há lugar à atribuição de prémios de gestão 
(nº 4 da RCM nº 36/2012, de 26 de março e artº 256º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de janeiro). 

6. Regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e data em que foram aprovados em 
assembleia geral, em termos individuais.

Não aplicável.

D. Divulgação das Remunerações 

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de administração 
da sociedade, proveniente da sociedade, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes 
componentes que lhe deram origem, podendo ser remetida para ponto do relatório onde já conste esta informação.

Conselho de Administração
(Unidade: euros)

Nome
EGP OPRLO

Fixado Classificação Vencimento
Despesas de

Representação
Identificar
Entidade

Pagadora

Jaime Gabriel Silva Sim B 1.216,08 * -  -  -
Jorge M. Coelho da Silva Torres Sim B 3.891,47 1.556,59 - -
Duarte Veiga da Cunha Sim B 972,87 * - - -
Silvério Regalado Sim B - - - -
Gil Nadais Fonseca Sim B - - - -

Nota: EGP - Estatuto de Gestor Público; OPRL: Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino.

* A remuneração referida para o cargo, acrescida dos encargos sociais, é faturada diretamente pelo Accionista à empresa e não devida aos colaboradores, os 

quais nada recebem.

(Unidade: euros)

Nome
Remuneração Anual

Variável Fixa ** Outra
Redução Lei
12 - A/2010

Redução
(Lei OE)

Redução anos
anteriores *

Bruta após
Reduções

Jaime Gabriel Silva - 17.025,12 - 851,26 1.201,51 - 14.972,35
Jorge M. Coelho da Silva Torres - 73.159,66 - 3.657,98 5.235,68 - 64.266,00
Duarte Veiga da Cunha - 13.620,18 - 681,01 961,24 - 11.977,93
Silvério Regalado - - - - - - -
Gil Nadais Fonseca - - - - - - -

Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores.

* Indicar motivos subjacentes a este procedimento.

** Incluir a remuneração + despesas de representação.

(Unidade: euros)

Nome
Sub. 

Refeição

Benefícios Sociais

Regime de Proteção Social Seguro de
Saúde

Seguro de
Vida

Seguro de
Acidentes
Pessoais

Outros

Identificar Valor Identificar Valor

Jaime Gabriel Silva - - - - - - - -
Jorge M. Coelho da Silva Torres 1.423,02 Seg. Social 16.030,28 711,00 1.876,00 - NA NA
Duarte Veiga da Cunha - - - - - - - -
Silvério Regalado - - - - - - - -
Gil Nadais Fonseca - - - - - - - -
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2. Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita a um domínio comum.

Conselho de Administração
(Unidade: euros)

Nome
Acumulação de Funções - Valores anuais

Entidade Função Regime Bruta
Redução
(Lei OE)

Bruta após
Reduções

Jaime Gabriel Silva AdP, SGPS Gestor da UNAPD Público - - -

Jaime Gabriel Silva Simlis, SA Presidente do Conselho de
Administração

Público - - -

Jaime Gabriel Silva AdM, SA Administrador não executivo Público - - -

Duarte Veiga da Cunha AdP, SGPS
Assessor Sénior do

Conselho de Administração
Público - - -

Gil Nadais Fonseca Município de Águeda Presidente da Câmara Público - - -
Silvério Regalado Município de Vagos Presidente da Câmara Público - - -

3. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e os motivos por que tais prémios e/ou 
participação nos lucros foram concedidos.

Não aplicável.

4. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.

Não aplicável.

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de fiscalização da 
sociedade.

(Unidade: euros)

Cargo Nome Bruta Redução (Lei OE) Bruta após Reduções

Fiscal Único
Ernst & Young, representada por
Dr. Rui Martins ou Dr. Rui Vieira

13.392,00 2.992,00 10.200,00

VII. Transações com partes Relacionadas e Outras 

1. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com partes relacionadas e indicação das transações 
que foram sujeitas a controlo no ano de referência.

Para além do cumprimento de todas as obrigações legais e estatutárias em matéria de divulgação de informação, a SIMRIA está 
consciente das suas responsabilidades enquanto empresa prestadora de um serviço de interesse público que interage com vários 
parceiros, os quais, direta ou indiretamente, constituem partes interessadas no desempenho da sua atividade. 

ONG
Organizações

Não
Governamentais

População

Acionistas

Entidades
Comunitárias

Fornecedores

Entidades do
Setor

Ministério do
Ambiente,

Ordenamento
do Território e

Energia

Colaboradores

Clientes

Do Ministério da Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, entidade concedente da gestão do Sistema Multimunicipal, 
emanam um conjunto de orientações, que norteiam a SIMRIA no cumprimento da missão que lhe foi atribuída.

A Águas de Portugal (AdP), sgps, enquanto acionista maioritário detentor de um relevante know-how e experiência acumulada 
no setor, representa um pilar fundamental na gestão estratégica da empresa.

Com um duplo posicionamento, alguns municípios apresentam-se simultaneamente como acionistas e clientes/utilizadores diretos 
do Sistema Multimunicipal, com quem a SIMRIA estabelece diversas parcerias no sentido de melhorar as taxas de atendimento 
de saneamento que caracterizam a região. Pelo facto de ter integrado 9 municípios abrangidos pelo Sistema Multimunicipal, a 
AdRA passou a ser o principal cliente da SIMRIA, para além da Unidade Industrial da Portucel, que apenas utiliza a componente 
de rejeição do Sistema.

No que diz respeito às populações que, embora indiretamente, beneficiam consideravelmente do Sistema Multimunicipal, 
importa referir, no âmbito da comunicação da empresa, a ênfase desde sempre dada pela SIMRIA no desenvolvimento de 
diversas ações junto das populações da região.

A este nível, refira-se o trabalho de sensibilização, realizado prioritariamente junto de um público infanto-juvenil, na promoção 
das questões ambientais, em particular dos recursos hídricos, bem como o desenvolvimento de ações variadas no âmbito da 
Educação Cívica da população, em matéria ambiental.

As relações com as instituições comunitárias sempre se pautaram pelo bom relacionamento entre as partes, traduzido nas 
diversas candidaturas que suportam a construção e ampliação do Sistema Multimunicipal.

No que se refere ao relacionamento com os fornecedores e com as diversas entidades do setor, de onde se destaca a Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e a Administração para os Recursos Hídricos (ARH), a SIMRIA desde 
sempre procurou estabelecer relações estáveis e de confiança.

Por fim, importa salientar as valências do sítio da SIMRIA com vista à dinamização das suas relações com os seus parceiros, 
através do qual são disponibilizadas informações relevantes sobre a Empresa, possibilitando links diretos aos responsáveis de 
determinadas áreas, conforme o assunto a tratar. 

2. Informação sobre outras transações:
a) Identificação dos procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços;
b) Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado;
c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e Serviços externos.

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços

A empresa, durante o ano de 2014, aplicou os procedimentos decorrentes da legislação em vigor sobre a matéria, designadamente 
os procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos.

b) Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado

Não aplicável.

c) Lista de Fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos

Ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos, que em 2014 atingiram o valor de € 6.140.126, apresenta-se de seguida a lista 
dos Fornecedores que representam, durante o ano de 2014, mais de 5% do universo dos FSE da empresa.

(Unidade: euros)

Fornecedor Montante % sobre FSE
Iberdrola Generacion, SAU 1.537.633,20 25,04
Iberdrola Clientes, SAU 1.163.636,84 18,95
Luságua, SA 537.542,97 8,75
MDS - corretor de seguros, SA 492.308,59 8,02

O relacionamento das empresas participadas com a unidade de serviços partilhados, a  AdP Serviços Ambientais, SA, funciona no 
quadro de uma relação in house estabelecida com base num modelo relacional aprovado pela AdP - Águas de Portugal SGPS, SA.
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VIII. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, 
social e ambiental 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de 
qualidade.

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:
a) Responsabilidade social - Política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e os termos do serviço público prestado, 

designadamente no âmbito da proteção dos consumidores. Adoção de planos de igualdade de tratamento e oportunidades, de forma 
a eliminar as descriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Medidas adotadas pela empresa no que 
respeita ao Princípio da Igualdade do Género, conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, 23 de 
fevereiro. Indicação das medidas implementadas no âmbito do investimento na valorização profissional.

b) Responsabilidade ambiental - Políticas adotadas para promoção da proteção ambiental e o respeito por princípios de legalidade e ética 
empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável. 

c) Responsabilidade económica - Moldes em que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente, pela via de investigação, 
inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo. Planos de ação para o futuro. Criação de 
valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes 
ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.).

A SIMRIA é uma empresa certificada em QAS - Qualidade, Ambiente e Segurança desde junho de 2006. Em fevereiro de 2008 
obteve a certificação em RS - Responsabilidade Social. 

A versão atualmente em vigor da Política de Gestão foi aprovada em dezembro de 2008 e reflete o compromisso assumido pela 
empresa nas diversas vertentes que caracterizam a atividade da empresa.

Política de Gestão

A SIMRIA, Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, SA, numa perspetiva de Desenvolvimento Sustentável, desenvolve 
a sua atividade em prol da requalificação ambiental da Ria de Aveiro e Barrinha de Esmoriz / Lagoa de Paramos, tendo por 
base um Sistema de Gestão Integrado ao nível da Qualidade, Ambiente, Higiene, Saúde, Segurança e Responsabilidade Social.

Consciente das boas práticas de cidadania, considera e promove os interesses de todas as partes interessadas, assumindo os 
seguintes princípios estratégicos:

• Satisfação das necessidades atuais e futuras dos seus clientes utilizadores do sistema, através da construção e gestão de 
um sistema de saneamento em alta, autossustentável, nos termos do Contrato de Concessão celebrado com o Estado 
Português;

• Reforço das relações de parceria com o Concedente, Municípios e Entidades do Setor promovendo a confiança e a 
comunicação entre as partes;

• Recolha, tratamento e rejeição da totalidade das águas residuais urbanas da zona de abrangência do Sistema Multimunicipal, 
assente nos princípios de salvaguarda da saúde pública e promoção da qualidade de vida da população, garantindo elevados 
níveis de qualidade e fiabilidade numa ótica de melhoria contínua, em todas as vertentes de gestão;

• Identificação dos perigos, prevenção e minimização dos riscos, atuando na gestão da segurança no trabalho, na prevenção 
de lesões, ferimentos e danos para a saúde, bem como os impactes ambientais externos e internos, atuando no sentido 
da prevenção da poluição;

• Motivação e desenvolvimento dos seus colaboradores, assegurando e melhorando as condições laborais e sociais, em 
conformidade com todos os requisitos da norma SA8000;

• Sensibilização da Sociedade em geral para o desenvolvimento de uma consciência ambiental;
• Melhoria da eficácia e eficiência dos processos da empresa, otimizando a utilização dos recursos técnicos, humanos e 

financeiros; 
• A SIMRIA desenvolve as suas atividades em conformidade com os requisitos legais e outros que a organização subscreva, 

nas vertentes de qualidade, ambiente, segurança e responsabilidade social.

JUNTOS HOJE POR UM AMANHÃ MELHOR!

A SIMRIA utiliza como instrumento de gestão estratégica o Balanced Scored Card (BSC) para acompanhamento dos objetivos 
e metas definidos anualmente, com base nas seguintes perspetivas: Financeira; Clientes, Processos Internos e Aprendizagem e 
Desenvolvimento, transversais às matérias versadas no SGI (Sistema de Gestão Integrado). Estes objetivos dão origem a um 
conjunto de indicadores que são monitorizados trimestralmente, em reunião realizada com a Administração. 

Seguidamente são apresentados os princípios inerentes à gestão empresarial desenvolvida na Simria a nível das diversas áreas de 
Responsabilidade:

Responsabilidade Social

No percurso traçado rumo à excelência da organização, foi entendimento da empresa dar prioridade aos desafios resultantes do 
posicionamento da SIMRIA enquanto empresa com responsabilidades sociais acrescidas, o que determinou, a integração da vertente 
da responsabilidade social no Sistema de Gestão Integrado da SIMRIA.

Internamente, A SIMRIA considera fundamental atrair, manter e desenvolver os seus colaboradores, que são o seu principal recurso 
para a melhoria contínua da empresa. A gestão de recursos humanos é orientada por objetivos estratégicos e princípios que são 
aplicados às diversas áreas de atuação, de onde se destaca:
• A formação na SIMRIA é encarada como uma mais-valia, que permite aos colaboradores melhorarem o seu desempenho e 

adaptarem-se mais facilmente às mudanças estruturais e às modificações existentes nas condições de trabalho.
• O Recrutamento e Seleção a SIMRIA promove a igualdade de oportunidades para todos os candidatos, recrutando pessoas 

com os perfis funcionais adequados às necessidades, de forma a integrá-los mais facilmente nas equipas e cultura da empresa. 
Refira-se que, dadas as restrições orçamentais impostas pelo Orçamento de Estado, os recrutamentos estão condicionados aos 
recrutamentos internos a nível do grupo, não sendo possível restabelecer o número de colaboradores da empresa face às saídas 
registadas.

• O processo da avaliação de desempenho definido na SIMRIA prevê que a avaliação não seja um ato isolado, mas antes parte de um 
processo permanente e contínuo que integra a observação, acompanhamento, avaliação e desenvolvimento dos colaboradores, 
permitindo o alinhamento do desempenho dos colaboradores com a estratégia e objetivos de negócio da SIMRIA.

Externamente, a SIMRIA, dada a natureza do serviço que presta, desempenha, desde logo, um importante papel na sociedade, 
assumindo deste modo a responsabilidade social que lhe está inerente.

A este propósito é de salientar o trabalho que tem vendo a ser desenvolvido pela SIMRIA ao longo dos anos , no sentido de 
se aproximar das populações, promovendo campanhas, recebendo visitas escolares nas suas instalações, realizando eventos e 
estabelecendo parcerias com entidades diversas entre as quais  instituições de solidariedade social.

No âmbito da certificação de responsabilidade social, importa ainda referir a influência que a SIMRIA pretende alargar aos parceiros 
que com ela trabalham, através da subscrição, por parte de todos os fornecedores que trabalham com a empresa, do “código de 
conduta para fornecedores e sub-fornecedores”, de forma a promover, em cadeia, o compromisso com um conjunto de requisitos 
sociais, constantes da norma SA8000.

Responsabilidade Ambiental

Na qualidade de empresa prestadora de um serviço público na área de saneamento, a SIMRIA tem, desde logo, uma responsabilidade 
ambiental e social acrescida que tem que ser diariamente vivida e demonstrada. Hoje, a expetativa dos agentes locais e regionais e das 
populações, é de que a empresa não só preste um serviço de elevada qualidade, mas que tenha igualmente um forte contributo na 
sensibilização ambiental das pessoas e potencie sinergias para a criação de condições de preservação dos valores ambientais da região.

No desempenho ambiental há a destacar, como sendo mais relevantes, os aspetos ambientais relacionados com a racionalização 
do consumo de energia elétrica, com a produção de resíduos e o correto encaminhamento para destino final adequado, sendo de 
realçar o envio para compostagem da totalidade das lamas produzidas, através de operador de resíduos devidamente licenciado, e 
ainda o tratamento da totalidade da água residual recolhida nos municípios que pertencem ao Sistema Multimunicipal, de acordo 
com as exigências legais. É ainda dada grande importância à sensibilização ambiental da população, nomeadamente de crianças e 
jovens em idade escolar, através da realização de visitas às infraestruturas de tratamento de maior dimensão.

Responsabilidade Económica

A sustentabilidade económica e financeira da concessão encontra-se suportada no estudo de viabilidade económico e financeiro 
anexo ao contrato de concessão, em conformidade com o qual a empresa pratica uma trajetória tarifária eficiente, no sentido em 
que permite satisfazer todos os compromissos decorrentes da atividade da empresa e ao mesmo tempo, socialmente aceitável.
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O caráter público do serviço prestado e o facto de se desenvolver em regime de monopólio natural e legal fazem com que haja a 
necessidade permanente de relevar a importância de uma forte orientação para o cliente como cultura fundamental da empresa. 
A capacidade de criar fortes relações com os clientes torna possível a antecipação de problemas e a recolha de “feedback” de 
quem utiliza o serviço, fatores essenciais para a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado. Este foco no cliente, assente 
numa melhoria significativa dos canais de comunicação, permite ainda fortalecer os laços de relacionamento entre a SIMRIA e os 
utilizadores do Sistema, criando as bases para uma cooperação mais intensa, como forma de aumentar a proposta de valor, num 
quadro de pressão permanente no sentido do aumento da eficiência na gestão dos recursos. Esta atitude, focalizada no cliente, é 
entendida e exercitada por todos os colaboradores da empresa para que se aumente significativamente a perceção do valor do 
serviço prestado junto de cada utilizador do Sistema.

Com vista a um bom desempenho económico, a empresa focaliza os seus esforços no controlo rigoroso dos custos unitários, na 
garantia de uma taxa de sucesso a nível das cobranças aos utilizadores do sistema, e na procura de uma forma pró-ativa para o aumento 
do caudal afluente ao sistema. Os projetos de expansão da rede, a parceria com a AdRA - Águas da Região de Aveiro (empresa criada 
em 2009 que agrega vários dos nossos anteriores clientes e que é responsável pelo saneamento em baixa na sua área de abrangência), 
a recolha de mais efluente de origem industrial, bem como a disponibilização de novos pontos de entrega aos municípios servidos pelo 
sistema, estão permanentemente nas preocupações de todos os colaboradores e fazem parte dos planos de ação anuais.

IX. Avaliação do Governo Societário

1. Cumprimento das Recomendações

Identificação das medidas tomadas, no âmbito de orientações recebidas relativamente à estrutura e prática de governo societário. Para 
cada recomendação deverá incluir:
a)  Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do relatório onde a questão é desenvolvidamente 

tratada (capítulo, título, ponto, página).
b)  Justificação para o eventual não cumprimento ou cumprimento parcial.
c)  Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela sociedade para 

efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação.
2.  Outras informações. A sociedade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, não se encontrando vertidas nos 

pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas.

No Quadro seguinte é efetuada uma avaliação do grau de cumprimento dos Princípios do Bom Governo a que se encontram sujeitas 
as empresas que integram o Setor Empresarial do Estado.

Missão, objetivos e princípios gerais de atuação

Princípios Grau de 
cumprimento Fundamentação

As empresas detidas pelo Estado devem:
• Cumprir a missão e os objetivos que tenham sido 

determinados para a empresa, de forma económica, 
financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo 
a parâmetros exigentes de qualidade, procurando 
salvaguardar e expandir a sua competitividade, 
respeitando os princípios de responsabilidade social, 
desenvolvimento sustentável, serviço público e satisfação 
das necessidades da coletividade que lhe hajam sido 
fixados.

Total • A SIMRIA cumpre a sua missão e os objetivos 
fixados de forma económica, financeira, social e 
ambientalmente eficiente.

• Anualmente, é apresentado no Relatório e Contas 
uma avaliação da atividade desenvolvida.

• Proceder à enunciação e divulgação da sua missão, 
dos seus objetivos e das políticas para si e para as 
participadas que controla.

Total • A divulgação da missão da SIMRIA, dos seus objetivos 
e das políticas desenvolvidas é realizada através do 
seu Relatório e Contas anual, do sítio da empresa na 
internet, e do Portal do Colaborador.

• Elaborar planos de atividades e orçamentos adequados 
aos recursos e fontes de financiamento disponíveis, tendo 
em conta o cumprimento da missão e dos objetivos 
definidos.

Total • A SIMRIA elabora anualmente o seu plano de 
atividades e orçamento de acordo com os recursos e 
fontes de financiamento disponíveis e considerando a 
sua missão e objetivos fixados.

Missão, objetivos e princípios gerais de atuação

Princípios Grau de 
cumprimento Fundamentação

As empresas detidas pelo Estado devem:
• Definir estratégias de sustentabilidade nos domínios 

económico, social e ambiental, estabelecendo os objetivos 
a atingir e os respetivos instrumentos de planeamento, 
execução e controlo.

Total • O Grupo AdP, e por consequência a SIMRIA, definiu 
de forma organizada a estratégia e os princípios para 
alcançar a posição de um ator principal no palco da 
sustentabilidade.

• A estratégia de sustentabilidade da SIMRIA encontra-
se disponível no seu Relatório e Contas anual, no sítio 
da empresa na internet e do Portal do Colaborador.

• Adotar planos de igualdade, após diagnóstico da situação, 
de forma a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento 
e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar 
as discriminações e a permitir a conciliação da vida 
pessoal, familiar e profissional.

Total • O Grupo AdP, e por consequência a SIMRIA preconiza 
a diversidade garantindo a igualdade de oportunidades 
aos seus colaboradores e promovendo a integração de 
pessoas com deficiência.

• A SIMRIA foi das primeiras empresas portuguesas a 
subscrever o Código de Conduta Empresas e VIH.

• Informar anualmente os membros do Governo, a tutela e 
o público em geral de como foi prosseguida a missão, do 
grau de cumprimento dos objetivos, de como foi cumprida 
a política de responsabilidade social, de desenvolvimento 
sustentável e os termos do serviço público, e de como foi 
salvaguardada a sua competitividade.

Total • A SIMRIA cumpre na íntegra as obrigações de reporte 
de informação anual e ao público em geral e à AdP, 
SGPS, cabendo a esta o reporte de informação anual 
consolidada à tutela.

• Anualmente, é apresentado no Relatório e Contas uma 
avaliação da atividade desenvolvida.

• Cumprir a legislação e a regulamentação em vigor, devendo 
o seu comportamento ser eticamente irrepreensível no 
que respeita à aplicação de normas de natureza fiscal, de 
branqueamento de capitais, de concorrência, de proteção 
do consumidor, de natureza ambiental e de índole 
laboral, nomeadamente relativas à não discriminação e à 
promoção da igualdade entre homens e mulheres.

Total • Toda a atividade do Grupo AdP e da SIMRIA é 
norteada pelo cumprimento rigoroso das normas legais, 
regulamentares, éticas, deontológicas e boas práticas.

• Neste contexto, a SIMRIA adota um comportamento 
eticamente irrepreensível na aplicação de normas 
de natureza fiscal, de branqueamento de capitais, de 
concorrência, de proteção do consumidor, de natureza 
ambiental e de índole laboral.

• Tratar com respeito e integridade os seus trabalhadores, 
contribuindo para a sua valorização profissional.

Total • O Grupo AdP e a SIMRIA apostam na formação dos 
seus colaboradores, desenvolvendo as suas competências 
e potenciando novos desafios e oportunidades 
profissionais internas.

• A SIMRIA possui também um Regulamento de 
Valorização Profissional, através do qual permite aos 
seus colaboradores alargarem o seu portefólio de 
conhecimentos e competências através da frequência de 
programas avançados de formação.

• A SIMRIA aderiu ao Programa Novas Oportunidades 
enquadrado no seu plano de Valorização Profissional.

• A SIMRIA tem em vigor um Sistema de Gestão 
do Desempenho que é utilizado numa perspetiva 
desenvolvimentista e positivista.

• Tratar com equidade todos os clientes, fornecedores e 
demais titulares de direitos legítimos. Estabelecer e divulgar 
os procedimentos adotados no que se refere à aquisição 
de bens e serviços e adotar critérios de adjudicação, 
assegurando a eficiência das transações realizadas e a 
igualdade de oportunidades para todos os interessados 
habilitados para o efeito.

Total • A SIMRIA respeita toda a legislação vigente referente 
à matéria de aquisição de bens e serviços e tem 
implementado um conjunto de boas práticas internas 
orientadas por princípios de economia, eficácia e de 
igualdade de oportunidades e com vista à salvaguarda 
da transparência, publicidade e concorrência.
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Missão, objetivos e princípios gerais de atuação

Princípios Grau de 
cumprimento Fundamentação

As empresas detidas pelo Estado devem:
• Divulgar anualmente as transações que não tenham 

ocorrido em condições de mercado, bem como uma 
lista dos fornecedores que representem mais de 5% 
do total dos fornecimentos e serviços externos, se esta 
percentagem corresponder a mais de um milhão de euros.

Total • A SIMRIA divulga anualmente as transações que não 
tenham ocorrido em condições de mercado, bem como 
uma lista dos fornecedores que representem mais de 
5% do total dos fornecimentos e serviços externos, se 
esta percentagem corresponder a mais de um milhão 
de euros, através do seu Relatório e Contas anual e no 
sítio da empresa na internet.

• Conduzir com integridade os negócios da empresa, 
devendo ser adequadamente formalizados, não 
podendo ser praticadas despesas confidenciais ou não 
documentadas.

Total • O Grupo AdP pauta a sua atuação por uma conduta 
íntegra na realização dos negócios, refutando 
veementemente práticas menos éticas.

• O Código de Conduta e Ética da SIMRIA expressa 
o seu compromisso com uma conduta ética e 
transparente nos seus relacionamentos internos e 
externos, tendo como objetivo o reforço dos padrões 
éticos aplicáveis a todos os agentes e contribuindo para 
um desenvolvimento sustentável consolidado.

• Adicionalmente, foi elaborado o Plano de Gestão de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da SIMRIA, 
o qual visa reforçar o compromisso individual de cada 
colaborador com as boas práticas no que respeita a 
relações com terceiros.

• A SIMRIA desenvolveu a sua avaliação do cumprimento 
dos Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas - 2013, através do preenchimento 
de questionário desenvolvido e realizado sob a 
responsabilidade da Auditoria Interna e Controlo de 
Risco, órgão funcional da AdP, SGPS.

• Ter ou aderir a um código de ética, que contemple 
exigentes comportamentos éticos e deontológicos, 
divulgando aos colaboradores, clientes, fornecedores e 
público em geral.

Total • O Código de Conduta e Ética da SIMRIA encontra-se 
disponível no sítio da empresa na internet e no Portal 
do Colaborador.

Estruturas de administração e fiscalização

Princípios Grau de 
cumprimento Fundamentação

As empresas detidas pelo Estado devem:
• Deter órgãos de administração e de fiscalização ajustados 

à dimensão e complexidade da empresa, de forma a 
assegurar a eficácia do processo de tomada de decisão 
e a garantir uma efetiva capacidade de supervisão, não 
devendo exceder o número de membros em empresas 
privadas de dimensão equivalente e do mesmo sector 
de atividade.

Total • Cumprindo o disposto na legislação aplicável, a 
dimensão dos órgãos de administração e fiscalização da 
SIMRIA estão perfeitamente ajustados à complexidade 
da sua missão, perfeitamente alinhados com a estratégia 
definida para o Grupo empresarial AdP, assegurando a 
eficácia do processo de tomada de decisão e garantindo 
uma autêntica capacidade de supervisão enquadrada 
no sector em que se insere.

• Ter um modelo de governo que assegure a efetiva 
segregação de funções de administração executiva e de 
fiscalização, devendo, no caso das empresas de maior 
dimensão e complexidade, a função de supervisão ser 
responsabilidade de comissões especializadas, entre as 
quais uma comissão de auditoria ou uma comissão para as 
matérias financeiras, de acordo com o modelo adotado. Os 
membros não executivos dos órgãos de administração, os 
membros do conselho geral e de supervisão devem emitir 
anualmente um relatório de avaliação do desempenho 
individual dos gestores executivos, assim como uma 
apreciação global das estruturas e dos mecanismos de 
governo em vigor na empresa.

Total • O Modelo de Governo da SIMRIA, em alinhamento 
com o definido para as empresas participadas do Grupo 
AdP, que assegura a efetiva segregação de funções de 
administração e fiscalização, é composto, de acordo com 
os Estatutos da Sociedade pelos seguintes Órgãos Sociais:
 › A Assembleia Geral;
 › O Conselho de Administração;
 › O Conselho Fiscal;
 › O ROC.

• Os Administradores Não Executivos emitem anualmente 
um relatório sobre o desempenho dos Administradores 
Executivos.

• O Conselho Fiscal emite trimestralmente um relatório 
e parecer sobre os documentos de prestação de contas 
consolidadas. Ambos os relatórios anuais são publicados 
no Relatório e Contas da empresa.

• Ter as contas auditadas anualmente por entidades 
independentes, observando padrões idênticos aos que se 
pratiquem para as empresas admitidas à negociação em 
mercado regulamentado. Os membros não executivos 
dos órgãos de administração, os membros do conselho 
geral e de supervisão deverão ser os interlocutores da 
empresa junto dos auditores externos, competindo-
lhes proceder à sua seleção, à sua confirmação, à sua 
contratação e à aprovação de eventuais serviços alheios 
à função de auditoria, que deve ser concedida apenas 
se não estiver em causa a independência dos auditores.

Total • A auditoria anual às contas da SIMRIA é efetuada 
por entidade independente externa, que tem como 
interlocutores privilegiados a Administração, o Fiscal 
Único (ou o Conselho Fiscal se for o caso) e a 
Direcção Administrativa e Financeira.

• De acordo com o estipulado na Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 49/2007, a seleção e contratação do 
auditor externo é da responsabilidade da AdP, SGPS, 
e dentro desta, dos membros não executivos do 
Conselho de Administração, que asseguram as suas 
condições de independência.

• Promover a rotação e limitação de mandatos dos 
membros dos seus órgãos de fiscalização.

Total • Os membros dos Órgãos Sociais da SIMRIA são eleitos 
por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

• No entanto, por imposição legal e estatutária o número 
de renovações consecutivas não pode exceder o 
limite de três.

• O órgão de administração deve criar e manter um 
sistema de controlo adequado, de forma a proteger os 
investimentos da empresa e os seus ativos, devendo 
abarcar todos os riscos relevantes assumidos pela empresa.

Total • A gestão de risco enquanto pilar do Governo das Sociedades, 
foi incorporada em todos os processos de gestão, tendo 
sido assumida como uma preocupação constante de todos 
os gestores e colaboradores da empresa.

• Neste contexto, a SIMRIA está sujeita ao controlo da 
Auditoria Interna e Controlo de Risco - Corporativo - que 
tem como principais objetivos a identificação dos fatores 
de risco ao nível das principais atividades empresariais e dos 
controlos-chave para reduzir ou eliminar o seu impacte.
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Remunerações e outros direitos

Princípios Grau de 
cumprimento Fundamentação

As empresas públicas devem:
• Divulgar publicamente em cada ano, nos termos da 

legislação aplicável, as remunerações totais, variáveis 
e fixas, auferidas por cada membro do órgão de 
administração e do órgão de fiscalização, distinguindo 
entre funções executivas e não executivas.

Total • A divulgação pública das remunerações totais, variáveis 
e fixas, auferidas por cada membro dos diversos órgãos 
sociais da SIMRIA consta do Relatório e Contas anual e 
do sítio da empresa na internet.

• Divulgar anualmente todos os benefícios e regalias, 
designadamente quanto a seguros de saúde, utilização 
de viatura e outros benefícios concedidos pela empresa.

Total • A divulgação anual de todos os benefícios e regalias de 
cada membro dos diversos órgãos sociais da SIMRIA 
consta do Relatório e Contas anual e do sítio da 
empresa na internet.

Prevenção de conflitos de interesse

Princípios Grau de 
cumprimento Fundamentação

Os membros dos órgãos sociais das empresas públicas 
devem:
• Abster-se de intervir nas decisões que envolvam os 

seus próprios interesses, designadamente na aprovação 
de despesas por si realizadas.

Total • Os membros do Conselho de Administração da 
SIMRIA têm pleno conhecimento das normas relativas 
à abstenção de participar na discussão e deliberação 
de determinados assuntos e respeitam essas mesmas 
normas na sua atividade.

• No início de cada mandato, sempre que se justificar, os 
membros dos órgãos sociais devem declarar ao órgão 
de administração, ao órgão de fiscalização e à Inspeção-
geral de Finanças, quaisquer participações patrimoniais 
importantes que detenham na empresa, assim como 
relações relevantes que mantenham com fornecedores, 
clientes, instituições financeiras ou outros parceiros de 
negócio, que possam gerar conflitos de interesse.

Total • Não existem incompatibilidades entre o exercício dos 
cargos de administração na SIMRIA e os demais cargos 
desempenhados pelos membros do Conselho de 
Administração.

• Os membros do Conselho de Administração da 
SIMRIA cumprem todas as disposições legais relativas à 
comunicação dos cargos exercidos em acumulação.

• Os membros do Conselho de Administração, de 
acordo com o estipulado no Estatuto do Gestor 
Público, comunicaram à Inspeção-geral de Finanças 
todas as participações e interesses patrimoniais que 
detinham, direta ou indiretamente, nas empresas 
onde exercem funções.

 Aveiro, 23 de fevereiro de 2015

O Conselho de Administração

Presidente Eng.º Jaime António Pires Gabriel Silva

Vogal Dr. Jorge Manuel Torres Vogal Dr. Duarte Veiga da Cunha 
(Administrador Delegado)

Vogal Dr. Gil Nadais                                                                                                                            Vogal  Dr. Silvério Regalado
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