Transações relevantes
Factos Relevantes Após o Termo do Exercício
Em 2015 a Águas do Oeste, S.A. emitiu a faturação referente ao diferencial entre o faturado em
abastecimento de água e os valores mínimos garantidos respeitantes aos anos de 2013 e 2014.
Foi enviada ao Concedente uma proposta de aplicação de nova metodologia de faturação do Serviço de
Águas Residuais do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais
da região Oeste, após solicitação efetuada pelos municípios.

Transações com partes Relacionadas e Outras
A Águas do Oeste, S.A., durante o ano de 2014, aplicou os procedimentos decorrentes da
legislação em vigor em matéria de empreitadas e de aquisição de bens e serviços. Após o início da
vigência do novo Código dos Contratos Públicos, a empresa promoveu a adaptação dos seus
procedimentos em função das orientações recebidas do grupo Águas de Portugal.
A nível dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), apresenta-se de seguida a lista dos
fornecedores que representam mais de um milhão de euros (sem IVA) durante o ano de 2014 ou
mais de 5% do universo do FSE da Águas do Oeste, S.A.:
Fornecedor

Unidade: euros
Montante € % Relativa aos FSE

Iberdrola Clientes, SAU

1.550.437,16

18,6%

Iberdrola Generácion, S.A.

1.362.645,07

16,3%

Manvia-Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A.

959.684,66

11,5%

Águas de Portugal, SGPS, S.A.

515.489,16

6,2%

EDP - Serviço Universal, S.A.

475.575,24
456.139,23

5,7%
5,5%

Terrafértil II, Lda

Estas cinco empresas, que representam cerca de 64% do total dos custos com FSE, fornecem a
energia (EDP e Iberdrola), realizam a maioria da manutenção das infraestruturas (Manvia),
recolhem, transportam e enviam para destino final adequado as lamas produzidas decorrentes da
atividade normal da empresa (Terrafértil) e são beneficiárias dos Fee’s de Gestão e Administração
(AdP SGPS).

Em termos de entidades relacionadas, apresenta-se quadro resumo com os montantes de
transações durante o ano 2014:
Unidade: euros
Rendimentos

Gastos

AdP SGPS

-

(1.794.919,43)

AdP Serviços

-

(247.238,91)

552,70

(68.117,78)

Aquasis

-

(18.681,78)

Epal

-

(10.981.652,93)

AdP Internacional

AdP Energias
Oeste Comunidade Intermunicipal
Valorsul
Municípios
Paulo José Salvador Ferreira

(30.466,98)
187.403,91
32.729.792,01
-

(51.742,68)
(81.492,06)
(4.014,54)

O valor transacionado com a AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. corresponde à imputação à Águas do
Oeste de Fees de Gestão e Administração, tendo em vista a promoção de um aproveitamento de esforços,
assegurar condições de segurança relativamente às atividades desenvolvidas que envolvam riscos
estratégicos, nomeadamente riscos de financiamento, obtendo vantagem por via da definição de uma
estratégia de partilha de encargos associados.
O relacionamento da Águas do Oeste com a unidade de serviços partilhados do Grupo, 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..
A Águas do Oeste no exercício da sua atividade tem necessidade de recorrer com alguma frequência aos
serviços de suporte partilhados pela AdP-Serviços, quando não possui os recursos humanos e técnicos
indispensáveis para o efeito. São exemplo, serviços prestados no âmbito de compras e apoio geral,
engenharia (designadamente apoio à elaboração de processos de concurso e à apreciação de propostas e
acompanhamento de empreitadas), assessoria jurídica aos negócios da empresa, comunicação institucional,
de sistemas de informação, recursos humanos, serviços financeiros e de contabilidade.

Com a Aquasis, a AdO adquire serviços de natureza técnica e de consultoria.
Com a EPAL, a relação corresponde à aquisição de água para fornecimento aos municípios
utilizadores/clientes da Águas do Oeste.
Com a AdP Energias, a relação corresponde à cedência de espaços para a produção de energia
elétrica por intermédio de unidades fotovoltaicas de microgeração e venda de energia à RESP –
Rede Elétrica de Serviço Público.
Com a Oeste Comunidade Intermunicipal, a relação corresponde ao arrendamento das instalações
da Sede da AdO.
Com os municípios, os montantes registados como rendimento, dizem respeito a atividade regulada Serviços em “alta” – abastecimento de água e recolha e tratamento de efluentes.

Com a Valorsul, a AdO prestou serviços de tratamento de efluentes, decorrente de descarga de
águas residuais lixiviantes provenientes do aterro sanitário do Oeste, em instalações de tratamento
a cargo da Águas do Oeste.
O valor transacionado com o Eng. Paulo Ferreira diz respeito a prestação de serviços de
responsabilidade de exploração das instalações elétricas, nos termos da legislação em vigor.

