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Relatório de Governo Societário
1. Missão, Objetivos e Políticas
Missão
Garantir a todos os clientes o fornecimento, em quantidade e qualidade, de água para consumo humano, o tratamento de efluentes
e a realização de ensaios laboratoriais, através de um serviço que resulta da promoção da melhoria contínua, com a satisfação
pessoal e profissional dos colaboradores, numa ótica de sustentabilidade dos recursos naturais e do serviço e promoção do
desenvolvimento regional.

Visão
Pretendemos ser uma organização que opera no setor da água com os patamares mais elevados no âmbito da qualidade do serviço
público prestado.

Valores
Clientes - Garantir a segurança e fiabilidade do serviço prestado pela Águas do Mondego a todos os clientes, assegurando o
cumprimento dos seus requisitos;
Colaboradores - A competência, a responsabilidade e colaboração mútua são pilares essenciais que suportam a estrutura da Águas
do Mondego.
Desenvolvimento Sustentado - A nossa ação, deverá satisfazer as necessidades atuais, minimizando os impactes futuros ao nível
económico, ambiental e social, promovendo a construção de uma sociedade mais justa e de um ambiente mais limpo.

Objetivos e Políticas
O Conselho de Administração, no âmbito das suas funções de gestão, tem desenvolvido a sua atividade com base nas seguintes
orientações estratégicas:
• Cumprimento das metas, obrigações e responsabilidades estabelecidas no Contrato de Concessão e nos Contratos de
Fornecimento e Recolha, não podendo no entanto ignorar-se o contexto restritivo atual e o normativo decorrente dos
dois últimos orçamentos gerais do estado;
• Assegurar a conceção, construção, financiamento e exploração e gestão do Sistema Multimunicipal;
• Garantir aos utilizadores um serviço regular, com um nível de atendimento adequado e com custos socialmente aceites;
• Promover a sustentabilidade económica, financeira e social dos sistemas, através de uma gestão rigorosa e eficaz;
• Assegurar a utilização das melhores práticas ambientais e de responsabilidade social;
• Otimizar o Sistema Multimunicipal com vista à obtenção de economias de escala e de gama;
• Garantir o cumprimento dos objetivos de gestão e desempenho definidos pelos acionistas;
• Colaborar com o Concedente em todas as diretivas por este emanadas;
• Garantir o cumprimento dos Orçamentos e dos Planos de Investimentos anuais, e plurianuais quando existirem, não
podendo no entanto ignorar-se o contexto restritivo atual e o normativo decorrente dos dois últimos orçamentos gerais
do estado;
• Adotar as medidas que permitam a recuperação das dívidas pelos serviços prestados;
• Assegurar que os acionistas e utilizadores do Sistema Multimunicipal cumprem com todas as obrigações contratualizadas;
• Cumprir o quadro normativo em vigor no que concerne às obrigações ambientais;
• Elaborar o plano anual de formação dos recursos humanos, por forma a cumprir a legislação em vigor e garantir
a consolidação da estrutura em termos qualitativos e quantitativos de forma a promover uma adequada gestão do
conhecimento;
• Desenvolver projetos de Investigação e Desenvolvimento, devidamente enquadrados nos Orçamentos, em colaboração
com os outros Sistemas Multimunicipais.

Posicionamento e Estratégia Adotada
• Assegurar a gestão operacional da empresa em todas as suas vertentes, garantindo uma articulação eficaz entre as áreas
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Técnica, Financeira e Administrativa;
• Garantir o bom funcionamento das infraestruturas, cumprindo os objetivos de qualidade do serviço e assegurando o
cumprimento da legislação;
• Controlar a tesouraria e os meios financeiros necessários à execução do seu plano de investimentos, nomeadamente no
que respeita aos apoios provenientes do Fundo de Coesão e de outros Programas Comunitários, que eventualmente
possam vir a existir;
• Assegurar que os seus colaboradores tenham uma conduta de isenção, neutralidade, rigor e equidade no relacionamento e
colaboração com os municípios - acionistas e utilizadores;
• Propiciar o desenvolvimento na empresa da cultura de Grupo que se traduza pela permanente articulação e colaboração
entre as estruturas internas da empresa, com outras empresas concessionárias de Sistemas Multimunicipais e as estruturas
do grupo Águas de Portugal.

Prossecução da Missão
A Missão da Águas do Mondego já acima referida foi prosseguida cumprindo o estipulado na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 70/2008, nomeadamente no que se refere a:
• Definição de objetivos de natureza financeira alinhados com as melhores práticas de empresas congéneres do setor;
• Adoção de metodologias que permitem melhorar continuamente a qualidade do serviço prestado e o grau de satisfação
dos clientes/ utilizadores;
• Adoção de políticas de recursos humanos orientados para a valorização do indivíduo;
• Prossecução de políticas de inovação científica e tecnológica;
Mais uma vez se releva a necessidade de cumprir as diretrizes associadas aos três últimos orçamentos gerais do Estado, nomeadamente
no que se refere ao setor empresarial do Estado.

2. Estrutura de capital
Em cumprimento do disposto no nº. 5 do art.º 447.º e do n.º 4 do art.º 448.º do Código das Sociedades Comerciais vem-se
informar que os membros dos Órgãos Sociais não detêm ações da Sociedade e o Capital Social da Águas do Mondego S.A. era, em
31 de dezembro de 2014, integralmente detido pelos acionistas que constam do Quadro seguinte.
Nos termos do art.º 66.º do Código das Sociedades Comerciais, cumpre informar que no exercício de 2014:
• A sociedade tem ações próprias decorrentes da deliberação da assembleia gera de 12 de março de 2014.
• Não se registaram quaisquer negócios entre a Sociedade e os seus Administradores;
• A Sociedade não tem qualquer sucursal.
No quadro abaixo identificam-se os acionistas da sociedade e as respetivas percentagens de capital detido:
Acionistas
Águas de Portugal, SGPS, S.A.

Número de ações
9.441.929

% participação
51,00%

Tipo
Classe A

Município de Ansião

253.880

1,37%

Classe A

Município de Arganil

187.300

1,01%

Classe A

Município de Coimbra

4.371.619

23,61%

Classe A

Município de Condeixa

265.583

1,43%

Classe A

Município de Góis
Município de Leiria
Município de Lousã
Município de Mealhada
Águas do Mondego (*)
Município de Miranda do Corvo
Município de Penacova
Município de Penela
Município de Vila Nova de Poiares

74.002
2.186.426
449.867
210.164
250.842
250.228
314.047
121.536
136.163

0,40%
11,81%
2,43%
1,14%
1,35%
1,35%
1,70%
0,66%
0,74%

Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A

Total

18.513.586

100%

(*) A Águas do Mondego consta da lista de acionistas nos termos da deliberação tomada na Assembleia-Geral ordinária de 12 de março de 2014 (ponto 6), sendo
o capital subscrito pela mesma de 250.842 euros, embora não realizado, visto que a transação foi a título gratuito.

De acordo com os Estatutos da Sociedade, importa referir que:
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• 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.
• Quaisquer eventuais aumentos de capital social serão realizados através da emissão de ações da classe A, ou das classes A
e B, devendo as ações da classe A representar sempre pelo menos 51% do capital social com direito a voto.
• A subscrição de ações da classe A é reservada aos acionistas titulares de ações do mesmo tipo.
• Os acionistas titulares de ações da classe A têm direito a subscrever um número de ações dessa classe proporcional ao
número de ações da mesma classe de que já sejam titulares.
• 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.
Não existem acordos parassociais que restrinjam a alienação de ações da Aguas do Mondego, S.A.

3. Participações Sociais e Obrigações detidas
3.1.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.

3.2.Aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação
em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional.
No exercício de 2014, a Águas do Mondego, S.A., na decorrência da deliberação tomada na assembleia geral ordinária de 12 de
março de 2014 adquiriu a título gratuito as ações registadas no livro de registo de ações da sociedade, do número 17440771 ao
número 17691612, anteriormente detidas pelo Município de Mira, que não realizou nunca o capital social que subscreveu.
Em 2014, a Águas do Mondego, SA pagou quotizações nas seguintes entidades:
• APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas
• Relacre - Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal

3.3. 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 Águas do Mondego, S.A. não procedeu à emissão de garantias financeiras.

3.4. 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 Águas
do Mondego, S.A..
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3.5. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza
comercial entre os titulares de participações e a sociedade.
Durante o ano de 2014 a Águas do Mondego obteve as seguintes relações comerciais com os seus acionistas.
Entidades
Águas de Portugal, SGPS, S.A.
Município de Ansião
Município de Arganil
Município de Coimbra
Município de Condeixa
Município de Góis
Município de Leiria
Município de Lousã
Município de Mealhada
Município de Miranda do Corvo
Município de Penacova
Município de Penela
Município de Vila Nova de Poiares

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

Prestações
Serviço AR
306.880,17
256.490,51
279.973,92
193.807,89
5.140.902,02
5.100.502,02
457.241,83
524.250,10
136.035,37
111.051,52
481.607,19
542.380,61
-

Prestações
Serviço AA
8.471,35
10.239,63
8.224.601,88
8.224.601,94
444.898,60
494.649,22
1.679.429,45
1.589.179,95
753.723,15
801.405,51
340.626,64

Compras de
Serviços
1.357.728,61
1.427.894,16
1.294,80
1.515,03
566,60
418,77
80.865,64
58.373,05
-153,29
9.585,13
515,06
687,10
1.528,73
1.276,13
-

Contas a
Receber
4.960,13
41.557,80
51.864,11
24.283,23
24.682,80
4.410.990,37
4.350.504,98
61.426,46
170.225,93
32.363,45
45.374,56
146.403,92
297.926,00
630.039,99
713.619,35
463.076,26

Contas a
pagar
8.711.079,92
9.732.845,76
65,00
41,30
3.079.964,69
4.524.581,69
404,54
34.724,84
1.073,89
282,78
122,96
-

2013

-

348.554,19

-

297.004,00

-

2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

493.358,44
500.406,52
232.026,63
203.248,36
224.432,37
215.940,53
161.811,63

392.372,40
375.786,40
459.033,31
511.710,91
175.528,94
198.908,08
343.366,89

657,69
637,95
2.147,58
2.254,56
71,16
56,06
2.331,65

1.261.481,82
527.533,57
511.281,74
315.508,71
244.351,28
324.447,48
2.558.225,03

293.284,87
301.029,55
44,79
14,46
33,30
253,18

2013

158.112,98

394.342,48

771,76

2.413.544,16

59,49

Ano

Enquadram-se neste ponto os débitos realizados pela AdP, SGPS à Águas do Mondego, S.A., nomeadamente o fee de gestão,
a contrapartida pela participação dos membros dos Órgãos Sociais em representação da AdP, SGPS e os débitos financeiros
relativos a suprimentos, avales e garantias prestadas. Os rendimentos com os Municípios dizem respeito à prestação de serviços de
tratamento de águas residuais. Os gastos são referentes ao consumo de água.
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3.6. 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 Águas do Mondego, 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 Águas do Mondego, S.A 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
22.º, 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
11.º da Lei 63/94 de 26 de agosto e artigo 22.º, 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 22.º 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.

4. Órgãos Sociais e Comissões
Mesa da Assembleia-Geral
Nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Contrato de Sociedade, a Mesa da Assembleia-Geral é constituída por um Presidente, um
Vice-Presidente e um Secretário.
A Assembleia-Geral é convocada e dirigida pelo Presidente da Mesa ou, na sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente.
Todos os membros são eleitos em Assembleia-Geral por um período de três anos, podendo ser reconduzidos uma ou mais vezes,
contando-se como completo o ano civil em que foram eleitos.
Presidente:
Senhor Professor Doutor António Miguel Costa Baptista , Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Vice-Presidente: Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes
Secretário:
Dra. Ana Cristina Rebelo Pereira
Mandato
(Início - fim)

Remuneração Anual
Cargo

Nome

Fixada (€)

Redução
(Lei OE)

Bruto pago

-

-

-

415
276

-

415
276

(1)

2014-

Presidente

2010-2012
2010-2012

Vice-Presidente
Secretário

Professor Doutor António Miguel Costa Baptista, Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes
Dra. Ana Cristina Rebelo Pereira

(2)

Legenda: (1) - Valor da Senha de presença fixada; (2) Após de reduções remuneratórias
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4.1. 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.

Conselho de Administração
Nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Contrato da Sociedade, o Conselho de Administração é composto por três ou cinco
Administradores, sendo um Presidente e os restantes Vogais.
O Conselho de Administração é eleito pela Assembleia-Geral que designa, também, o seu Presidente de entre os Administradores
eleitos. Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do Contrato da Sociedade, e à semelhança dos restantes Órgãos Sociais, o Conselho
de Administração exerce as suas funções por períodos de três anos, podendo ser reeleito.
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.
Nos termos do artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais, ao Conselho de Administração compete entre outras:
a) Cooptação de Administradores;
c) Pedido de convocação de Assembleias-Gerais;
d) Relatórios e Contas anuais;
e) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
f) Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela Sociedade;
g) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes importantes destes;
h) Extensões ou reduções importantes da atividade da Sociedade;
i) Modificações importantes na organização da Empresa;
j) Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e importante com outras empresas;
l) Mudança de sede e aumentos de capital, nos termos previstos no Contrato de Sociedade;
m) Projetos de fusão, de cisão e de transformação da Sociedade;
n) Qualquer outro assunto sobre o qual algum Administrador requeira deliberação do Conselho.
O Conselho de Administração é composto por quatro membros:
Presidente Executivo:
Vogal Não Executivo:
Vogal Não Executivo:
Vogal Não Executivo:
Mandato
(Início fim)

Nelson Carlos Geada de Sousa
Jaime António Pires Gabriel Silva
Pedro Laginha dos Santos
Humberto José Baptista Oliveira

Cargo

Nome

2010-2012

Presidente Executivo Nelson Carlos Geada de Sousa

2010-2012

Vogal Não Executivo Jaime António Pires Gabriel Silva

2010-2012

Vogal Não Executivo Pedro Laginha dos Santos

2010-2012

Humberto José Baptista Oliveira,
Vogal Não Executivo Presidente da Câmara Municipal
de Penacova
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Designação
Legal da atual
Nomeação
Eleição em AG
24-03-2010
Eleição em AG
24-03-2010
Eleição em AG
24-03-2010
Eleição em AG
08-03-2012

N.º de
Mandatos
exercidos na
sociedade
2
2
1
1

Observações
Membro em
funções
Membro em
funções
Membro em
funções
Membro em
funções

4.2. 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 n.º 4.1 anterior. Não existe
Conselho Geral e de Supervisão, nem Comissão de Auditoria.

4.3. 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.
Seguidamente são apresentados, de forma sumária, os curricula de cada membro do Conselho de Administração da Águas do
Mondego, S.A..
			

Curriculum Vitae de Nelson Carlos Geada de Sousa

Habilitações Académicas
Licenciatura pré-bolonha em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra.
Carreira Profissional
Exerceu, entre 1973 e 1975, atividades docentes em diversas escolas do ensino Técnico e as funções de
Técnico Auxiliar no Instituto de Crédito de Moçambique.
Entre 1976 e 1981, no âmbito do Quadro Geral de Adidos, esteve destacado na Bolsa de Valores
de Lisboa, no Liceu D. Duarte (Coimbra) e na Direção Hidráulica do Mondego. Entre 1982 e 1984,
foi diretor de zona da SANURB - Saneamento Urbanizações e Trabalhos de Engenharia Lda. Entre 1984 e 1996, trabalhou na
Câmara Municipal de Coimbra, onde exerceu funções como Chefe de Divisão e Diretor de Departamento. Entre 1996 e 1997, foi
Diretor Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais da Zona Centro. Entre 1998 e 1999, foi Chefe de Gabinete do Ministro
do Ambiente e Recursos Naturais. Nos períodos de 1999/2002 e 2004/2005, foi Administrador Executivo da Empresa Geral do
Fomento S.A., tendo ainda exercido outros cargos de Administração nas seguintes empresas participadas do grupo Águas de
Portugal: BRAVAL S.A. (Presidente do Conselho de Administração); REBAT S.A. (Presidente do Conselho de Administração); RESAT
S.A. (Presidente do Conselho de Administração); RESIDOURO S.A. (Presidente do Conselho de Administração); RESULIMA S.A.
(Vogal do Conselho de Administração); VALORMINHO (Presidente do Conselho de Administração); VALNOR e RECIPNEU. Entre
2005/2007, exerceu as funções de Administrador Executivo da Águas do Zêzere e Côa S.A. De julho de 2007 a março de 2010 foi
Presidente da Comissão Executiva da Águas do Mondego, S.A. e Vogal do Conselho de Administração da Simria até abril de 2009.
Funções Atuais
É Presidente do Conselho de Administração da Águas do Mondego, S.A. e da sua Comissão Executiva, eleito em segundo mandato
em abril de 2010 e Vice-Presidente da APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (associação sem fins
lucrativos).

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 (8.º 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, S.A. (1991/98), na área da Gestão, onde assumiu, a partir de 1995, funções
de Diretor de Projeto.
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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, S.A., onde foi Diretor de Engenharia.
Em 2009, assumiu o cargo de Administrador Delegado da SIMLIS, S.A. e o de Administrador Executivo da Águas do Mondego, S.A.,
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, S.A. e Presidente do Concelho de Administração da SIMRIA, empresas do grupo Águas de Portugal e Gestor da UNAPD
- Unidade de Negócios Água - Produção e Depuração, do grupo Águas de Portugal.

Curriculum Vitae de Pedro Laginha dos Santos
Habilitações Académicas
Licenciatura em Engenharia Civil (ramo de Hidráulica) pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, em 1982
M.B.A. - Mestrado em Gestão de Empresas (parte escolar), pela Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa, em 1992.
Carreira Profissional
Em 1983, integrou o quadro dos Serviços de Fomento da Assembleia Distrital de Lisboa, transitando em
1986, para a Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
Tornou-se quadro da EPAL, S.A., em 1987, onde colaborou durante seis anos.
Em 1993, passou a exercer funções de assessor do Conselho de Administração da IPE-Águas de Portugal,
SGPS, S.A., mais tarde Águas de Portugal, SGPS, S.A., e iguais funções na Aquapor-Serviços, S.A. a partir de
1997, na Águas de Portugal - Serviços Ambientais, S.A. em 2001 e novamente na casa-mãe a partir de 2002.
Desempenhou funções de vogal não executivo do Conselho de Administração da Águas do Algarve, S.A., de 2000 a 2006.
Foi vogal não executivo do Conselho de Administração da Águas de Portugal - Formação e Valorização Profissional, S.A., entre 2001
e 2005.
Funções Atuais
Desde 2007 é responsável pela área de controlo de investimentos na unidade de negócios relativa aos sistemas de abastecimento
de água e saneamento (UNAPD), na Águas de Portugal, SGPS, S.A.
É vogal não executivo do Conselho de Administração da Águas do Mondego, S.A. desde 2010.

Curriculum Vitae Humberto José Baptista Oliveira
Habilitações Académicas
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Carreira Profissional
Depois de terminar a sua licenciatura, na área da Formação-Ação, foi Consultor Formador no Programa
Formação PME, Tutor do “PRONACI - Programa Nacional de Qualificação de Chefias Intermédias” e
do IEBA - Centro de Iniciativas Empresariais Beira Aguieira, entre 1997 a 2000.
Em 2005, foi Consultor do Programa REDE (Linha I e Linha II) na CEARTE - Centro de Formação
Profissional do Artesanato.
No ano seguinte, até 2007, foi Tutor no Programa INOV GEST - Jovens Empreendedores para a Gestão
e Inovação em PME’s no IPN - Instituto Pedro Nunes. Em 2007 foi também Consultor no Programa POEFDS “Criação e Gestão
de Pequenas Empresas na Óptica do Empreendedorismo de Mulheres” na Forseguro - Associação Técnica de Formação e Higiene
e Segurança.
Entre 2008 e 2009, foi Consultor de Ligação no “Programa PME” na Forestis - Associação Florestal de Portugal. Em 2009, foi ainda
Consultor de BCO no Programa QI PME Centro na ACIC - Associação Comercial e Industrial de Coimbra.
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Na área da Gestão, de 2000 a 2001 exerceu funções de Diretor Financeiro na PENAGESSO - Projecto de Gesso de Penacova, Lda..
Foi depois, até 2004, Coordenador Geral da PENSAR - Associação de Desenvolvimento Integrado de Penacova. Ainda durante
este período desenvolveu a atividade de Gerente no PENAPAQUE - Investimento e Gestão do Parque Industrial de Penacova, Lda..
Exerceu também as funções de Sócio-Gerente na empresa Contas Simplificadas Lda. e foi Assessor de Administração na empresa
Materiais de Construção Progresso de Mortágua S.A..
Na área da Consultoria, de 1998 a 2009, exerceu as atividades de Consultor na área financeira de investimentos e de Técnico Oficial
de Contas em diversas empresas, destacando-se a elaboração de candidaturas e acompanhamento na execução de candidaturas
a fundos comunitários e nacionais através dos seguintes programas: RIME, Iniciativa Comunitária PME, SIPIE, SIME, PEOE, LEADER
+, MODCOM entre outros. Também por esta altura, entre 2005 e 2009, lecionou na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Oliveira do Hospital e na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.
Entre 1993 a 2001, foi Secretário e Vogal da Assembleia de Freguesia de Penacova. E de 2001 a 2002, foi Presidente da Assembleia
de Freguesia de Penacova.
Exerceu também vários cargos na “PENSAR - Associação de Desenvolvimento Integrado de Penacova”, chegando, em 2006, a
Presidente da Direção.
De 1999 a 2005 e entre 2008 e 2009, foi Tesoureiro da Direção da Casa do Povo de Penacova.
Funções Atuais
É Presidente da Câmara Municipal da Penacova desde 2009.
É Vogal do Conselho de Administração das Águas Mondego, S.A.
É Presidente do Conselho de Administração da PENAPARQUE2 - Gestão e Promoção de Equipamentos Municipais de Penacova
EM.
É Vogal do Conselho Diretivo da AIRC - Associação Informática da Região Centro.
É Vice-presidente da Direção do CESAB - Centro de Serviços do Ambiente.
É Vice-presidente da Direção da AD ELO - Associação Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego.

4.4. 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.
Para o desenvolvimento da sua missão, a Águas do Mondego organizou internamente os seus recursos em diversos órgãos
funcionais que, no final de 2014, tinham a seguinte representação:
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Para o desenvolvimento da sua atividade a Águas do Mondego S.A. dispõe duma estrutura funcional que constitui o elo de ligação
entre as orientações estratégicas da Empresa e a sua atuação, em que os diversos gestores se responsabilizam pelas funções na
Empresa. Este tipo de estrutura afigura-se como a mais adequada uma vez que a gama de serviços prestados é restrita e permite
um grau de especialização e controlo elevado, permitindo uma vantagem acrescida, de concentração de recursos nas atividades
nucleares.

Direção de Operação

A Direção de Operação subdividida em dois departamentos tem como missão assegurar a gestão dos serviços de abastecimento
de água e tratamento de efluentes.
Departamento de Abastecimento
O abastecimento de água é assegurado por uma equipa a laborar na sua grande maioria em regime de turnos e por um corpo
técnico com a experiência necessária para o efeito.
Departamento de Saneamento
Tem como atribuição a gestão das diversas infraestruturas associadas ao tratamento de efluentes.

Direção de Infraestruturas

É responsável pelo planeamento e execução das obras previstas no Contrato de Concessão. Em perfeito alinhamento com as
empresas congéneres, subdivide-se em duas equipas que têm como missão, uma, planear e lançar os concursos e apreciar as
propostas em estreita colaboração com a Águas de Portugal Engenharia, e a outra, acompanhar as obras após adjudicação. Beneficia
do apoio de um colaborador, contratado anualmente para o efeito, exclusivamente para o acompanhamento das expropriações e
constituição de servidões.
A implementação do sistema de informação georreferenciada depende da Direção de Infraestruturas.
Engloba ainda a equipa de manutenção anteriormente alocada à Direção de Operação.

Direção Administrativa e Financeira

Responsável por todo o controlo financeiro e apoio à gestão da Empresa, é uma estrutura fundamental no relacionamento com a
holding, nomeadamente ao nível da assunção das diretivas emanadas e do reporting necessário.
Tem responsabilidades na gestão dos recursos humanos, no sistema de gestão documental, na gestão da frota e compras.

4.5. Funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo
O Conselho de Administração reuniu mensalmente de acordo com os estatutos da Sociedade e com a legislação em vigor.

4.6. 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 pelo(s) Administrador(es) Não Executivo(s) um relatório de desempenho dos Administradores Executivos.

4.7. Comissões no seio do Órgão de Administração ou supervisão e Administradores
Delegados.
Não aplicável.
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Órgão de Fiscalização
4.8. 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).
Nos termos do artigo 24.º do Contrato da Sociedade, a fiscalização da atividade da Sociedade compete a um revisor oficial de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.
O Órgão de Fiscalização (fiscal único) é a Sociedade Ernst & Young Audit & Associados - S.R.O.C., S.A., representada por Rui Abel
Serra Martins, ROC n.º 1119 ou Rui Manuel da Cunha Vieira, ROC n.º 1154; e como fiscal único suplente João Carlos Miguel Alves,
ROC n.º 896.

Mandato
(início - fim)

Cargo

2010-2012

Fiscal Único

2010-2012

Fiscal Único
- Suplente

Nome

Designação
Legal da atual
Nomeação

Ernest & Young Audit Associados - SROC, representada por Rui Abel Serra Martins (ROC Eleição em AG
n.º 1119) ou Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC 24-03-2010
n.º 1154)
Ernest & Young Audit Associados - SROC, reEleição em AG
presentada por João Carlos Miguel Alves (ROC
24-03-2010
nº 896)

N.º de
Mandatos
exercidos na
sociedade

Observações

1

Membro em
funções

1

Membro em
funções

4.9. 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
n. 5 Código das Sociedades Comerciais (CSC).
Não aplicável.

4.10. 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.
Não aplicável.

4.11. Funcionamento do Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e
de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, consoante aplicável
Não aplicável.
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Revisor Oficial de Contas (ROC)
4.12. Identificação do ROC, SROC respetivos números de inscrição na OROC e
CMVM, caso aplicável, e do sócio ROC, efetivo e suplente, que o representa e
indicação do número de anos em que o revisor oficial de contas exerce funções
consecutivamente junto da Sociedade e/ou Grupo. Caso tenha ocorrido alteração
de mandato durante o ano em reporte deverá indicar os mandatos respetivos (o
que saiu e o que entrou).
Sociedade Ernst & Young Audit & Associados - S.R.O.C., S.A:, representada por Rui Abel Serra Martins, ROC n.º 1119 ou Rui Manuel
da Cunha Vieira, ROC n.º 1154; e como fiscal único suplente João Carlos Miguel Alves, ROC n.º 896.

4.13. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos
em que o ROC presta contas à sociedade.
Não é do conhecimento da sociedade, qualquer incumprimento ou limitação legal por parte da Revisor Oficial de Contas ”Ernst &
Young Audit & Associados, Sroc, S.A.”

4.14. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC exerce funções
consecutivamente junto da Sociedade/ Grupo, bem como indicação do número de
anos em que o ROC presta serviços nesta sociedade, incluindo o ano a que se
refere o presente relatório.
A sociedade Revisor Oficial de Contas é ”Ernst & Young Audit & Associados, Sroc, S.A.” é Revisora Oficial de Contas da Águas do
Mondego S.A., desde 2010, data em que foi eleita para o mandato 2010/ 2012.

4.15. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade e/ou
prestados pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável.
Não aplicável.

Auditor Externo
4.16.1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa
no cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na
CMVM, assim como a indicação do número de anos em que o auditor externo e o
respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções exercem
funções consecutivamente junto da Sociedade e/ou do Grupo.
Ernst & Young Audit & Associados SROC, S.A. Inscrição na OROC n.º 178. Registo de auditores da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM) n.º 9011. A Ernst & Young Audit & Associados SROC, S.A. é auditor Águas do Mondego, S.A, desde 2010, data
em que foi contratado para o mandato 2009/ 2011. Foi renovado o contrato para o mandato 2010/ 2012.

4.17. Política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio
ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do
órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa
avaliação é feita.
Tendo por base a Resolução do Conselho de Ministros 49/ 2007 de 28 de março, em consonância com o transmitido pela holding
AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A., que alertou para a necessidade de cumprimento dos Princípios de Bom Governo das empresas
do setor empresarial do Estado, que se encontram definidos nesta recomendação, nomeadamente no ponto 20 “As empresas
detidas pelo Estado devem promover a rotação e limitação de mandatos dos membros dos seus Órgãos de Fiscalização”, considerase que a rotação deverá ocorrer de dois em dois mandatos.
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4.18. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor
externo para a Sociedade e/ou para sociedades que com ela se encontrem em
relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos
de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua
contratação.
- Auditoria aos Orçamentos e Projetos Tarifários (OPT’s)
- Assessoria fiscal (pontual)
A auditoria aos Orçamentos e Projetos Tarifários (OPT’s), a apresentar anualmente até ao final de setembro de cada ano, é uma
obrigação legal e regulatória.
Os trabalhos de assessoria fiscal são pontuais e pouco relevantes.

4.19. Indicação do montante da remuneração anual paga pela Sociedade e/ou
por pessoas coletivas em relação de domínio ou de Grupo ao auditor e a outras
pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação da
percentagem respeitante aos seguintes serviços
Durante o ano de 2014 os montantes pagos pela sociedade à empresa Ernst & Young Audit & Associados SROC, S.A., foram os
seguintes:
AdM

R.O.C.

Revisão OPT

Ernst & Young

10.200

2.530

Despesas de auditoria
496

Formação

TOTAL

1.744

14.971

5. Organização Interna
Estatutos e Comunicações
5.1. 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. Até 3 de dezembro de 2013 (data de entrada em vigor do DL 133/2013, de 3 de outubro), as alterações
estatutárias estavam ainda sujeitas a parecer prévio favorável da Tutela Setorial e das Finanças.
A publicitação das alterações estatutárias é efetuada no site da Empresa www.aguasdomondego.pt

5.2. Comunicação de irregularidades - meios e política de comunicação de
irregularidades ocorridas na sociedade.
A Águas do Mondego, S.A. dispõe de diversas ferramentas de prevenção, implementação e controlo que visam assegurar a atuação
de acordo com os seus princípios e valores.
No âmbito do seu Sistema de Responsabilidade Empresarial, a Águas do Mondego implementou procedimentos e sistematizou um
conjunto de práticas, regras e princípios em conformidade com os valores éticos e princípios de atuação da AdP.
O desenvolvimento do Código de Conduta constituiu um importante documento no desenvolvimento da cultura organizacional
da Águas do Mondego.
A cultura organizacional desenvolve-se e aperfeiçoa-se ao longo da história da organização, adaptando-se às alterações do meio
envolvente, bem como aos distintos problemas internos. Contudo, existem elementos chave estáveis na vida das organizações que
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permitem ajudar a manter o foco da organização na missão e objetivos, tais como: valores, normas, símbolos e rituais. Acrescente-se
ainda que ela é criada e mantida pelas pessoas da Empresa e não se coaduna com alterações radicais.
A assimilação das regras e princípios do Código de Conduta pelos colaboradores permite melhorar e clarificar a convivência entre
todos os membros da organização, evidenciando um tratamento igual a todos os colaboradores, sem tolerar qualquer tipo de
discriminação individual, contribuindo assim para melhorar o trabalho em equipa que impulsionará os colaboradores lidar com novos
desafios; incrementar a eficácia da organização; facultar um enriquecimento pessoal através da partilha de ideias; fomentar o espírito
de entreajuda porque acabam por se gerar relações de confiança, flexibilidade e desenvolvimento de objetivos e expectativas.
O Código de Conduta foi aprovado em Conselho de Administração e têm acesso ao mesmo, todos os colaboradores da Empresa.
Está disponível no site (www.aguasdomondego.pt).
Cada colaborador assinou uma declaração de compromisso relativamente ao cumprimento do referido Código.

5.3. 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. 1 do artigo 2. da Lei n. 54/2008,de 4 de setembro. Indicação do
local no site da Empresa onde se encontra publicitado o respetivo relatório (Artigo
46. DL 133/2013).
Foi adotado em 2011 um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, que se encontra também disponível no
site da Empresa.
O questionário, devidamente preenchido relativo ao Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi remetido
ao Conselho de Prevenção de Corrupção em 20 de janeiro de 2014.
Anualmente, a Águas do Mondego remete ao Conselho de Prevenção da Corrupção o relatório anual sobre o cumprimento dos
Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

Controlo interno e gestão de riscos
5.4. 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).
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.
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.
Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência
hierárquica e/ou funcional face a outros Órgãos ou comissões da Sociedade.
Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.
Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros,
operacionais e jurídicos) a que a sociedade se expõe no exercício da atividade.
Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo,
gestão e mitigação de riscos.
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Principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na sociedade
relativamente ao processo de divulgação de informação financeira.
A Águas do Mondego 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 que resultam da operação diária.
Em 2013, 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 se apresenta de seguida:

A avaliação dos riscos é efetuada na perspetiva da probabilidade de ocorrência e do impacto, considerando os respetivos riscos
inerente e residual. Deste modo, procura-se aferir a eficácia do sistema de controlo interno instituído para manter o nível de risco
num patamar considerado aceitável.
Os riscos são avaliados considerando várias dimensões, pelo que quando se avalia o impacto estão a ser consideradas para cada
risco diversas dimensões, nomeadamente:
• Financeira;
• Reputação;
• Legal ou regulamentar; 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.
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Reportando diretamente ao Conselho de Administração da Águas de Portugal SGPS, S.A., 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 Águas do Mondego, sendo periodicamente apreciados pelo acionista maioritário (AdP SGPS, S.A.). A abordagem dos riscos
da classe operacional e infraestrutura, para além de ser assegurada pela Águas do Mondego 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:
- Crédito e financiamento;
- Cambial, taxa de juro e commodities;
- Sustentabilidade financeira;
- Relacionamento com Municípios;
- Satisfação do cliente/ consumidor;
- Envolvente, política, económica e financeira
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.

Regulamentos e Códigos
5.5. 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.
Código de Conduta da Sociedade

O desenvolvimento do Código de Conduta constituiu um importante documento no desenvolvimento da cultura organizacional
da Águas do Mondego.
A cultura organizacional desenvolve-se e aperfeiçoa-se ao longo da história da organização, adaptando-se às alterações do meio
envolvente, bem como aos distintos problemas internos. Contudo, existem elementos chave estáveis na vida das organizações que
permitem ajudar a manter o foco da organização na missão e objetivos, tais como: valores, normas, símbolos e rituais. Acrescente-se
ainda que ela é criada e mantida pelas pessoas da Empresa e não se coaduna com alterações radicais.
A assimilação das regras e princípios do código de conduta pelos colaboradores permite melhorar e clarificar a convivência
entre todos os membros da organização, evidenciando um tratamento igual a todos os colaboradores, sem tolerar qualquer
tipo de discriminação individual, contribuindo assim para melhorar o trabalho em equipa que impulsionará os colaboradores a:
lidar com novos desafios; incrementar a eficácia da organização; facultar um enriquecimento pessoal através da partilha de ideias;
fomentar o espírito de entreajuda porque acabam por se gerar relações de confiança, flexibilidade e desenvolvimento de objetivos
e expectativas.

Manual de Boas Práticas de Higiene, Segurança e Ambiente

O documento constitui um conjunto de obrigações legais ou internas da Águas do Mondego e de recomendações que devem ser
consideradas pelos colaboradores nas atividades de operação e manutenção.

Manual do Sistema De Responsabilidade Empresarial
Este manual contém, para conhecimento dos colaboradores:
• A descrição do Sistema Multimunicipal
• A Gestão Estratégica do S.R.E.
• Os Processos que estão definidos no S.R.E.
• Os Requisitos normativos do S.R.E.
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Manual de Acolhimento

O documento destina-se a apresentar a Empresa aos novos colaboradores contendo nomeadamente:
• O organograma da Empresa
• Algumas informações práticas
• A política de Recursos Humanos

Regulamento de Utilização de Viaturas de Serviço

O Regulamento de utilização de viaturas de serviços define regras para a utilização das viaturas de serviço, por forma a garantir a
segurança dos colaboradores e a gestão eficaz dos equipamentos.

Regulamento de Exploração do Serviço Público de Saneamento de Aguas Residuais

Este regulamento está, já com o parecer dos municípios, para análise na ERSAR, aguardando-se a sua aprovação.

Sítio de Internet
5.6. Indicação do (s) endereço (s) e divulgação da informação disponibilizada,
designadamente:
- Sede e demais elementos mencionados no artigo 171. do CSC;
- Estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões
- Identificação dos titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários
- Documentos de prestação de contas anuais e caso aplicável, as semestrais;
A informação é disponibilizada no sítio da internet da Águas do Mondego S.A. em www.aguasdomondego.pt.

6. Remunerações
6.1. 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.
A fixação da política remuneratória dos membros dos Órgãos Sociais é da competência da Comissão de Vencimentos.

6.2. 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 Águas do Mondego, S.A., eleita na Assembleia-Geral, realizada a 8 de março de 2012, tem a seguinte
composição:
Presidente:
Vogal: 		
Vogal: 		

Eng.º Afonso José Marçal Grilo Lobato de Faria
Dr. Paulo Jorge Pinto da Silva
Raul Miguel Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria

6.3. Estrutura das Remunerações
Descrição da política de remuneração dos Órgãos de Administração e de Fiscalização.
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 Águas do Mondego, S.A., uma empresa classificada de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de
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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. Bem como do cumprimento das Leis n.º12-A/2010, de 30 de junho e n.º 83-C/2013, de
31 de dezembro, complementado pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 413/2014, de 30 de maio e pela Lei n.º 75/2014, de
12 de setembro, que procede à retoma das reduções remuneratórias.

6.4. 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.
Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com
menção do período de diferimento.
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
(n.º 4 da RCM nº 36/ 2012, de 26 de março e art.º 256.º da Lei n.º 83-C/ 2013, de 31 de janeiro).

6.5. 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.

6.6. Divulgação das Remunerações
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.
Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita a um domínio comum.

Conselho de Administração
Nome
Nelson Carlos Geada de Sousa
Jaime António Pires Gabriel Silva
***
Pedro Laginha dos Santos ***
Humberto José Baptista Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Penacova

EGP
Fixado

Classificação Vencimento

Sim

C

Não

C

4.578

OPRLO
Despesas de
Representação
1.657

Identificar Entidade

Pagadora

Município de Penacova

O

Não

Nota: EGP - Estatuto de Gestor Público; OPRL: Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino
* não auferiu qualquer remuneração pela Aguas do Mondego						
** não auferiu qualquer remuneração pela Águas do Mondego, valores debitados pela AdP - Aguas de Portugal SGPS, S.A.
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Nome

Variável

Nelson Carlos Geada de Sousa
Jaime António Pires Gabriel Silva *****
Pedro Laginha dos Santos ***
Humberto José Baptista Oliveira, Presidente
da Câmara Municipal de Penacova

-

Remuneração Anual (€)
Redução
Redução
Redução
Fixa ** Outra Lei 12 anos anterio(Lei OE)
A/2010
res *
89.732
-4.304
-7.234
13.101
-464
-1.363
-

-

-

-

-

-

Bruta após
Reduções
78.194
11.273

-

-

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							
*** não auferiu qualquer remuneração pela Águas do Mondego, valores debitados pela AdP - Aguas de Portugal SGPS, S.A.
**** Não foram debitados pela AdP - Aguas de Portugal SGPS, S.A.

						
Benefícios Sociais (€)

Nome

Seguro
de Saúde

Regime de Proteção Social

Sub. Refeição

Seguro
de Vida

Identificar

Valor

Acidentes
de trabalho

Medicina
no trabalho

18.717

783

48

711

1.587

Seguro de
Acidentes
Pessoais

Outros

Identificar

Valor

-

-

-

Nelson
Carlos
Geada de Sousa

1.526

Caixa Geral
de Aposentações

Jaime António Pires Gabriel Silva **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pedro Laginha dos
Santos *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Humberto
José
Baptista Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de
Penacova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Não auferiu qualquer remuneração pela Águas do Mondego, valores debitados pela AdP - Aguas de Portugal SGPS, S.A.Valores debitados pela AdP - Águas de
Portugal, SGPS, SA, entidades que processa o vencimento
** Não foram debitados pela AdP - Aguas de Portugal SGPS, S.A.

Encargos com a Viatura
Nome

Viatura
Contrato
atribuída Celebrado

Valor de
Referencia
da viatura
(€)

Ano
Modalidade
Inicio

Ano N.º PrestaTermo
ções

Valor da
Renda
Mensal
(€)

Valor
Anual
(€)

Nelson Carlos Geada de
Sousa

Sim

SIM

30.021

AOV

2008

2015

72

421

5.047

Jaime António Pires Gabriel
Silva

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pedro Laginha dos Santos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Humberto José Baptista Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Penacova

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

AOV- Aluguer Operacional de Viaturas									
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Nome
Nelson Carlos Geada de Sousa
Jaime António Pires Gabriel Silva
Pedro Laginha dos Santos
Humberto José Baptista Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Penacova

Plafond Mensal
definido para
combustivel e
portagens *
414
N/A
N/A
N/A

Gastos anuais associados à viatura (€)
Combustivel
**

Portagens Outras repa***
rações

Seguros

2.199,16
N/A
N/A

1.054,86
N/A
N/A

105,44
104,81
N/A

456,02
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Observações

* Decorentes da Lei 55/2010, Lei 83-C/2013 e Lei 75/2014 conforme aplicavel
** Inclui gastos ao serviço da Empresa e a titulo pessoal							
*** Inclui gastos ao serviço da Empresa 							

Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço (€)
Nome

Deslocações
em Serviço

Despesas com
alojamento

Nelson Carlos Geada de Sousa
Jaime António Pires Gabriel Silva
Pedro Laginha dos Santos
Humberto José Baptista Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal
de Penacova

709,45
452,98
N/A

862,45
595
51

N/A

N/A

Nome
Nelson Carlos Geada de Sousa
Jaime António Pires Gabriel Silva
Pedro Laginha dos Santos
Humberto José Baptista Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Penacova

Outras
Ajudas de
custo
Identificar
Valor
N/A
N/A
N/A
N/A

-

-

Gastos com Comunicações (€)
Plafond Mensal definido
Valor Anual
80
684
N/A
N/A
N/A

Gasto total com
viagens (∑)
1.571,9
1.047,98
51
-

Observações

-

6.7. 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.

6.8. Indemnizações pagas ou devidas a ex-Administradores Executivos
relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.
Não aplicável.

6.9. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada
e individual, pelos membros do Órgão de Fiscalização da Sociedade.
Fiscal Único
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Mandato
(início - fim)

2010-2012

Cargo

Nome

Fixada (€) (1)

Ernest & Young Audit Associados SROC, representada por Rui Abel
Fiscal Único Serra Martins (ROC n.º 1119) ou
Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC n.º
1154)

Remuneração Anual
Redução (Lei OE)
Bruto pago (2)

12.000

1.800

10.200

Legenda: (1) - Valor bruto anual fixado; (2) Após de reduções remuneratórias

6.10. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa
da Assembleia-Geral.
Mesa da Assembleia Geral
Mandato
(início - fim)
20142010-2012
2010-2012

Cargo

Nome

Professor Doutor António Miguel
Presidente
Costa Baptista, Presidente da Câmara
Municipal de Miranda do Corvo
Vice-Presidente Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes
Secretário
Dra. Ana Cristina Rebelo Pereira

Remuneração Anual
Fixada (€) (1)

Redução (Lei OE)

Bruto pago (2)

-

-

-

415
276

-

415
276

Legenda: (1) - Valor da Senha de presença fixada; (2) Após de reduções remuneratórias

7. Transações com partes Relacionadas e Outras
7.1. 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.
Os relacionamentos entre empresas-mãe e subsidiárias devem ser divulgados independentemente de ter havido ou não transações
entre essas partes relacionadas. Uma entidade deve divulgar o nome da empresa-mãe da entidade e, se for diferente, da parte
controladora final. Se nem a empresa-mãe da entidade nem a parte controladora final produzirem demonstrações financeiras
disponíveis para uso público, deve também ser divulgado o nome da empresa-mãe imediatamente abaixo que as produza.
Para permitir aos utentes de demonstrações financeiras ter uma visão acerca dos efeitos dos relacionamentos com partes
relacionadas numa entidade, é apropriado divulgar o relacionamento com partes relacionadas onde exista controlo, tenha havido
ou não transações entre as partes relacionadas.
Quando nem a empresa-mãe da entidade nem a parte controladora final produzirem demonstrações financeiras disponíveis para
uso público, a entidade divulga o nome da empresa-mãe superior seguinte que as produza. A empresa-mãe superior seguinte é a
primeira empresa-mãe do Grupo acima da empresa-mãe imediata que produz demonstrações financeiras consolidadas disponíveis
para utilização pública.
Uma entidade deve divulgar a remuneração do pessoal chave da gerência no total e para cada uma das seguintes categorias:
a) Benefícios a curto prazo de empregados;
b) Benefícios pós-emprego;
c) Outros benefícios a longo prazo;
d) Benefícios de cessação de emprego; e
e) Pagamento com base em ações.
Se tiver havido transações entre partes relacionadas, uma entidade deve divulgar a natureza do relacionamento com as partes
relacionadas, assim como informação sobre as transações e saldos pendentes necessários para a compreensão do potencial efeito
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do relacionamento nas demonstrações financeiras. Para divulgar a remuneração do pessoal-chave da gerência. No mínimo, as
divulgações devem incluir:
a) A quantia das transações;
b) A quantia dos saldos pendentes e:
Os seus termos e condições, incluindo se estão ou não seguros, e a natureza da retribuição a ser proporcionada aquando da
liquidação, e
Pormenores de quaisquer garantias dadas ou recebidas;
c) Provisões para dívidas duvidosas relacionadas com a quantia dos saldos pendentes; e
d) Os gastos reconhecidos durante o período a respeito de dívidas incobráveis ou duvidosas devidas por partes relacionadas.
As divulgações exigidas no parágrafo anterior devem ser feitas separadamente para cada uma das seguintes categorias:
a) A empresa-mãe;
b) Entidades com controlo conjunto ou influência significativa sobre a entidade;
c) Subsidiárias;
d) Associadas;
e) Empreendimentos conjuntos nos quais a entidade seja um empreendedor;
f) Pessoal-chave da gerência da entidade ou da respetiva entidade-mãe; e
g) Outra partes relacionadas.
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No quadro seguinte, apresentam-se os principais montantes de transações relevantes com entidades relacionadas.
Prestações
Serviço AR
-

Prestações
Serviço AA
-

Compras de
Serviços
1.357.728,61
1.427.894,16

Contas a
Receber
4.960,13

Contas a
pagar
8.711.079,92
9.732.845,76

-

-

176.879,14

-

56.623,63

306.880,17
256.490,51
279.973,92
193.807,89
5.140.902,02
5.100.502,02
457.241,83
524.250,10
136.035,37
111.051,52
481.607,19
542.380,61

9.532,87
8.471,35
10.239,63
8.224.601,88
8.224.601,94
444.898,60
494.649,22
1.679.429,45
1.589.179,95
753.723,15
801.405,51

117.829,98
18.000,00
3.000,00
16.300,00
3.000,00
171.348,44
141.923,28
900,00
316,67
1.841,30
1.294,80
1 515,03
566,60
418,77
80.865,64
58.373,05
-153,29
9.585,13
515,06
687,10
1.528,73
1.276,13

41.557,80
51.864,11
24.283,23
24.682,80
4.410.990,37
4.350.504,98
61.426,46
170.225,93
32.363,45
45.374,56
146.403,92
297.926,00
630.039,99
713.619,35

85.226,79
3.690,00
3.690,00
1.599,00
3.690,00
63.130,28
24.759,89
184,50
1.107,01
1.674,40
65,00
41,30
3.079.964,69
4.524.581,69
404,54
34.724,84
1.073,89
282,78
122,96

2014

-

340.626,64

-

463.076,26

-

2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013

493.358,44
500.406,52
232.026,63
203 248,36
224.432,37
215.940,53

348.554,19
392.372,40
375.786,40
459.033,31
511.710,91
175.528,94
198.908,08

657,69
637,95
2.147,58
2.254,56
71,16
56,06

297.004,00
1.261.481,82
527.533,57
511.281,74
315.508,71
244.351,28
324.447,48

293.284,87
301.029,55
44,79
14,46
33,30

2014

161.811,63

343.366,89

2.331,65

2.558.225,03

253,18

2013

158.112,98

394.342,48

771,76

2.413.544,16

59,49

Entidades

Ano

AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.

2014
2013

AdP - Águas de Portugal, Serviços 2014
Ambientais, S.A.
2013
2014
AdP Internacional, S.A.
2013
Simlis - Saneamento Integrado dos 2014
Municípios do Lis, S.A.
2013
2014
Simria - Sistema Multimunicipal de
Saneamento da Ria de Aveiro, S.A.
2013
2014
Águas do Centro, S.A.
2013
2014
Aquasis - Sistemas de Informação,
S.A.
2013
EPAL - Empresa Portuguesa Águas 2014
Livres S.A.
2013
2014
Município de Ansião
2013
2014
Município de Arganil
2013
2014
Município de Coimbra
2013
2014
Município de Condeixa
2013
2014
Município de Góis
2013
2014
Município de Leiria
2013
2014
Município de Lousã
2013
Município de Mealhada
Município de Miranda do Corvo
Município de Penacova
Município de Penela
Município de Poiares

7.2. Informação sobre outras transações:
a) Identificação dos procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e
serviços;
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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.
A Águas do Mondego não efetuou qualquer transação fora das condições de mercado.
Ao nível dos Fornecimentos e Serviços Externos, que em 2014 atingiram o valor de € 5.480.629, apresenta-se de seguida a lista
dos Fornecedores que representam mais de um milhão de euros (sem IVA) durante o ano de 2014 e, cumulativamente, mais de
5% do universo dos FSE da Empresa.

Fornecedor
IBERDROLA CLIENTES, SAU
IBERDROLA GENERACIÓN, SAU
TOTAL fornecedores
TOTAL FSE

Fornecimento de Serviços Externos
Valor em euros
1.244.179,85
1.059..241,28
2.303.421,13
5.480.628,29

%
22,70%
19,33%
42,03%
100%

O relacionamento da Águas do Mondego com a unidade de serviços partilhados, a AdP Serviços Ambientais, S.A., funciona no
quadro de uma relação “in house” estabelecida com base num modelo relacional aprovado pela AdP – Águas de Portugal SGPS,S.A..

Fornecedor
AdP SGPS
TOTAL FSE

Fornecimento de Serviços Externos AdP
Valor em euros
320.643,56
5.480.628,29

%
5,85%
100%

8. Análise de sustentabilidade da Empresa nos domínios económico,
social e ambiental
- Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.
- Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de
qualidade.
- Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:
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.
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.
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.).
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A Águas do Mondego é uma empresa certificada em QAS - Qualidade, Ambiente e Segurança desde agosto de 2008.
A versão atualmente em vigor da Política de Gestão reflete o compromisso assumido pela Empresa nas diversas vertentes que
caracterizam a atividade da mesma.
Para monitorização dos objetivos e metas definidas anualmente, a Águas do Mondego utiliza um conjunto de indicadores nas
seguintes áreas:
• Financeira;
• Clientes;
• Processos Internos;
• Aprendizagem e Desenvolvimento;
que são transversais às matérias versadas no SGI (Sistema de Gestão Integrado).
Estes indicadores são monitorizados semestral, em reunião realizada com a Administração e com os responsáveis pelas diversas
áreas da Empresa.

9. Avaliação do Governo Societário
- 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:
• 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).
• Justificação para o eventual não cumprimento ou cumprimento parcial.
• 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.
- 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
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
Proceder à enunciação e divulgação da sua missão,
dos seus objetivos e das políticas para si e para as
participadas que controla.

Grau de cumprimento

Fundamentação

Total

A Águas do Mondego, S.A. 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.

Total

A divulgação da missão da Águas do Mondego,
S.A. dos seus objetivos e das políticas desenvolvidas é realizada através do seu Relatório e
Contas anual, do sítio da Empresa na internet.
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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.

Definir estratégias de sustentabilidade nos domínios
económico, social e ambiental, estabelecendo os
objetivos a atingir e os respetivos instrumentos de
planeamento, execução e controlo.

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.

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.
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.

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

A Águas do Mondego, S.A. elabora anualmente
o seu orçamento de acordo com os recursos e
fontes de financiamento disponíveis e considerando a sua missão e objetivos fixados.

Total

O grupo AdP, e por consequência a Águas do
Mondego, S.A. 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 Águas do
Mondego, S.A. encontra-se disponível no seu
Relatório e Contas anual, no sítio da Empresa
na internet.

Total

O grupo AdP, e por consequência a Águas do
Mondego, S.A. preconiza a diversidade garantindo a igualdade de oportunidades aos seus
colaboradores e promovendo a integração de
pessoas com deficiência.
A Águas do Mondego, S.A. foi das primeiras empresas portuguesas a subscrever o Código de
Conduta de Empresas e VIH.

Total

A Águas do Mondego, S.A. 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.

Total

Toda a atividade do grupo AdP e da Águas do
Mondego, S.A. é norteada pelo cumprimento rigoroso das normas legais, regulamentares, éticas,
deontológicas e boas práticas. Neste contexto,
a Águas do Mondego, S.A. 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.

Total

O grupo AdP e a Águas do Mondego, S.A.
apostam na formação dos seus colaboradores,
desenvolvendo as suas competências e potenciando novos desafios e oportunidades profissionais internas. A Águas do Mondego, S.A.
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.

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 Águas do Mondego, S.A. 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.

Total

A Águas do Mondego, S.A. 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 Águas do Mondego, S.A. 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
Águas do Mondego, S.A., o qual visa reforçar o
compromisso individual de cada colaborador
com as boas práticas no que respeita a relações
com terceiros. A Águas do Mondego, S.A. 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 Águas do
Mondego, S.A. encontra-se disponível no sítio
da Empresa na internet.

Grau de cumprimento

Fundamentação

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.

Estruturas de Administração e Fiscalização
Princípios
As empresas detidas pelo Estado devem:
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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 setor de atividade.

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.
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.

Promover a rotação e limitação de mandatos dos
membros dos seus Órgãos de Fiscalização.
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Total

Cumprindo o disposto na legislação aplicável,
a dimensão dos Órgãos de Administração e
Fiscalização da Águas do Mondego, S.A. 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 setor em que se
insere.

Total

O Modelo de Governo da Águas do Mondego, S.A., 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 e o ROC. Os Administradores
Não Executivos emitem anualmente um relatório sobre o desempenho dos Administradores
Executivos, que consta no relatório de gestão e
contas de cada exercício.

Total

A auditoria anual às contas da Águas do Mondego, S.A. é efetuada por entidade independente
externa, que tem como interlocutores privilegiados a Administração, o fiscal Único 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.

Total

Os membros dos Órgãos Sociais da Águas do
Mondego, S.A. são eleitos por um período de
três anos, podendo ser reeleitos. No entanto,
por imposição legal 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 Águas do Mondego, S.A. Neste contexto, a Águas do Mondego,
S.A. 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 respetivos controlos-chave
para reduzir ou eliminar o seu impacte.

Grau de cumprimento

Fundamentação

Total

A divulgação pública das remunerações totais,
variáveis e fixas, auferidas por cada membro dos
diversos Órgãos Sociais da Águas do Mondego,
S.A. consta do Relatório e Contas anual e do
sítio da Empresa na internet.

Total

A divulgação anual de todos os benefícios e
regalias de cada membro dos diversos Órgãos
Sociais da Águas do Mondego, S.A. consta do
Relatório e Contas anual e do sítio da Empresa
na internet.

Remunerações e outros direitos
Princípios
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.
Divulgar anualmente todos os benefícios e regalias,
designadamente quanto a seguros de saúde, utilização de viatura e outros benefícios concedidos pela
Empresa.
Prevenção de conflitos de interesse
Princípios
Grau de cumprimento
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.

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.

Fundamentação

Total

Os membros do Conselho de Administração
da Águas do Mondego, S.A. 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.

Total

Não existem incompatibilidades entre o exercício dos cargos de Administração na Águas do
Mondego, S.A. e os demais cargos desempenhados pelos membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração da Águas do Mondego, S.A. 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.
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Coimbra, 24 de fevereiro de 2015
O Conselho de Administração
Presidente

Nelson Carlos Geada de Sousa

Vogais

Jaime António Pires Gabriel Silva

Pedro Laginha dos Santos

Humberto José Baptista Oliveira
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