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1. SIGLAS, ACCRÓNIMOSS E DEFINIÇÇÕES
Sig
glas e acrónim
mos

Defin
nição

SIM
MLIS

SIMLIS - Saneameento Integrad
do dos Muniicípios do Liss, SA

CA
A

Conselho de Adm
ministração

CPC

Conselho de Prevvenção da Co
orrupção

DL

Decre
eto-Lei

gru
upo AdP

grupo
o Águas de P
Portugal

PG
GRCIC

Plano
o de Gestão d
de Riscos de
e Corrupção e Infrações C
Conexas

2. DOCUMENTOS ASSOC
CIADOS
PL. 49
9 - Plano de Gestão de Riscos de Cor rupção e Infrrações Conex
xas, rev.01
OD.01 – Código de
d Conduta e Ética, rev. 004
Códig
go de Condu
uta e Ética – Águas
Á
de Po rtugal

3. ENQUADRA
AMENTO
Em cu
umprimento da recomen
ndação do C
Conselho de Prevenção da
d Corrupção
o de 1 de julho de
2009,, as empressas integrad
das no univverso do grrupo AdP, às
à quais peertence a SIMLIS,
proce
ederam à ela
aboração do
os planos dee gestão de riscos de corrupção e infrações co
onexas
PGRC
CIC.
A reccomendação supracitada
a, reforçada pelo previstto do n.º1 do
d artigo 466.º do Decre
eto-Lei
n.º133/2013, de 3 de outubrro, prevê a o
obrigatorieda
ade de elaboração de uum relatório anual
e o cumprim
mento do pla
ano, tendo eeste como ob
bjetivo, aferir o seu grauu de adequa
ação e
sobre
aplicaabilidade à atividade
a
norrmal da SIMLLIS, acrescido
o das ocorrên
ncias identifiicadas, ou rissco de
ocorrrências de factos mencionados na alíínea a) do n.º1 do artigo 2.º da Lei n .º54/2008 de
e 4 de
setem
mbro:
“a) Re
ecolher e org
ganizar inform
mações relattivas à prevenção da ocorrência de faactos de corrupção
ativa ou passiva, de criminaliidade econó
ómica e finan
nceira, de brranqueamennto de capita
ais, de
tráfico de influên
ncia, de apro
opriação ileg
gítima de bens públicos, de administtração danosa, de
pecullato, de partticipação eco
onómica em negócio, de abuso de poder
p
ou viollação de dev
ver de
segre
edo, bem co
omo de aqu
uisições de iimóveis ou valores mob
biliários em consequênccia da
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nção ou uttilização ilícitas de info
ormação prrivilegiada no
n exercício
o de funçõe
es na
obten
Admiinistração Pú
ública ou no sector
s
públicco empresarial;”
no sítio de In
O refferido relatórrio deve ser publicitado n
nternet da empresa e daa Unidade Té
écnica,
em cconformidade
e com o definido no arrtigo 46.º do
o DL n.º 133
3/2013 de 3 de outubro
o. Por
motivvos técnicoss, desde agosto de 20 14, o site da
d SIMLIS encontra-se
e
temporariam
mente
indisp
ponível, pelo
o que se agua
arda a correçção dessa situação.

4. INTRODUÇÃ
ÃO
O Conselho de Administração
o da SIMLIS, aprovou em
m 21 de dezembro de 20111 a revisão 01 do
PL.49
9 - PGRCIC e a manutençã
ão da sua ap
plicação na em
mpresa.
Com o objetivo de
d monitorizzar a sua exeecução a SIM
MLIS, procedeu à sua avaaliação atrav
vés do
questtionário sobrre o cumprim
mento do PG
GRCIC, relativvo ao período
o de 1 de janneiro de 2014
4 a 31
de de
ezembro de 2014.
2
O pre
esente relató
ório síntese, que será to
omado conhe
ecimento pe
elo CA em 223 de fevereiro de
2014,, sumaria o enquadrame
e
ento e metod
dologia referrente à análise efetuada sobre a exe
ecução
do PG
GRCIC, e as situações
s
ide
entificadas reesultantes de
e ocorrênciass enquadráveeis na alínea a) do
n.º1 d
do artigo 2.ºº da Lei n.º5
54/2008, de 4 de setemb
bro e do não
o cumprimennto do Código de
Cond
duta e Ética da
d SIMLIS ap
provado em CA em outubro de 200
09 e do Cód igo de Cond
duta e
Ética do grupo Ad
dP.

5. METODOLO
OGIA
A me
etodologia uttilizada conte
emplou um cconjunto de atividades de monitorizaação e contro
olo no
decorrrer do ano em
e análise.
O qu
uestionário de avaliaçã
ão do PGR
RCIC, teve como objettivo aferir genericamen
nte o
cump
primento da componentte processuaal e dos princípios de ética
é
na emp
presa, com maior
detalhe nas seguiintes áreas:
•

C
Contratação
de
d empreitad
das;

•

A
Aquisição
de bens e serviçços;
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•

C
Concessão
de
e benefícios p
públicos (sub
bsídios, patro
ocínios e donnativos).

6. CONCLUSÕ
ÕES
As co
onclusões apresentadas decorrem
d
da sistematizaçção das situa
ações identifiicadas pela SIMLIS
S
ao longo do ano de 2014.
e ano, não foram identtificados ind
dícios ou ap
presentadas reclamaçõess contra qua
alquer
Neste
administrador ou colaboradorr da SIMLIS, rrelativas a attos de corrup
pção ou infraações conexa
as.
Resulltante de um
ma análise interna que vis ou aferir o grau
g
de cump
primento e a derência do plano
à ativvidade da SIM
MLIS, a par da
d identificaçção de situaçções efetivass ou potenciaadoras de attos de
corrupção e infraçções conexass, consideram
mos que o PGRCIC
P
foi globalmente
g
e cumprido.
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