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ÂM
MBITO D
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LATÓRIO
O
Este
e é o terceiro
o Relatório de Sustentabilidade da S IMTEJO e re
eúne informa
ação referentte à atividade e desempenho
da empresa
e
durrante o ano de
d 2010, incluindo dadoss de todas as
a suas insta
alações. De fforma a perm
mitir a análisse da
evolução do dessempenho, sempre que relevante
r
ep
possível, são apresentado
os valores hiistóricos rela
ativos aos últtimos
3 an
nos.
Na elaboração
e
d
deste relatórrio foram seguidas as D
Diretrizes da “Global Rep
porting Iniciaative”, na sua
a terceira ve
ersão
(GR
RI3), bem com
mo os respetivos protoco
olos de indiccadores. Sem
mpre que no cálculo dos indicadores de desempe
enho
não foi utilizada
a a metodo
ologia propos
sta pelo GR
RI, tal é explicitamente referido, seendo indicad
das as fórm
mulas
cons
sideradas pe
ela SIMTEJO
O. Neste rela
atório, o níve l de cumprim
mento do GR
RI atingido coorresponde ao
a nível B, sendo
obje
etivo da empresa melhora
ar este nível em futuros relatórios. No capítulo 7 deste relatóório encontra-se o índice GRI,
que permite loca
alizar no relatório a inform
mação reque
erida pelo GR
RI.
mas e indicadores de maior
Para
a seleção da
a informação
o a incluir no
n relatório fforam tidos em consideração os tem
m
relev
vância para a empresa e para o sector de ativi dade, para os
o acionistas, para a enntidade reguladora e parra os
seus
s restantes “sstakeholderss”, bem como
o os princípio
os e orientaç
ções da GRI.
Conforme referid
do em vária
as secções deste
d
docum
mento, a info
ormação con
nstante destee relatório é complemen
ntada
com
m informação constante do
d Relatório e Contas da
a empresa, que se encon
ntra disponívvel na sua pá
ágina de Inte
ernet,
em www.simtejo
w
o.pt (onde tam
mbém se enc
contra dispo
onível o prese
ente Relatóriio de Sustenntabilidade).
Este
e relatório fo
oi sujeito a verificação
v
por parte de uma entidad
de independ
dente, no quue respeita à sua informação
mais
s relevante.
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1 – MENS
SAGEM DO PRE
ESIDEN
NTE
É pu
ublicado pela
a terceira ve
ez consecutiva o Relató rio de Suste
entabilidade da SIMTEJO
O, em
que foram seguidas as Diretrizes da Global Reporting
g Iniciative na
n sua terceira versão (G
GRI 3).
O prresente Rela
atório permitte estabelece
er novos objjetivos, orien
ntados pela procura
p
consstante
da excelência
e
d
do serviço, com
c
base na
n avaliação
o, em termos
s de desem
mpenho anuaal das
com
mponentes am
mbiental, soccial, económ
mica, de seg urança, saúde e qualida
ade do servi ço da
atividade da SIM
MTEJO.
O Contrato
C
de Concessão inicial, que conferiu à SIMTEJO em
e exclusivo
o a exploraçção e
gesttão do Siste
ema Multimu
unicipal de Saneamento
S
do Tejo e Trancão, e o Aditamennto ao
Contrato de 200
09, que atua
alizou a dime
ensão física e financeira
a da atividad
de da empreesa, integram
m as orienta
ações
fund
damentais da
a sua atividad
de.
A SIIMTEJO atua
a na margem
m direita do estuário do T
Tejo, entre Vila
V Franca de
d Xira e Alggés, na bacia hidrográficca do
Rio Trancão, e nas ribeirass do Oeste (Mafra),
(
pod
dendo dizer-s
se, em sínte
ese, que a eempresa tem
m, como objjetivo
prim
mordial, contrribuir para o bem-estar de
d cerca de 1,5 milhões de habitantes, numa árrea geográfic
ca da ordem
m dos
1000
0 km2, situa
ada na zona
a metropolitana mais imp
portante do País. A sua atuação tem
m por base a articulaçã
ão de
obje
etivos e de p
princípios de
e sustentabilidade, num contexto de grande exig
gência de geestão, com vista
v
também
m ao
eitáveis.
alca
ançar de tarifa
fas dentro do
os limites soc
cialmente ace
Em 2010, a SIM
MTEJO atingiiu 94 % da cobertura
c
de
e serviço, com a construç
ção de infraeestruturas no
os município
os de
Mafrra e Vila Fra
anca de Xira e o encamin
nhamento da
as águas res
siduais da zo
ona ribeirinhaa de Lisboa para a ETA
AR de
Alcâ
ântara, bem como 98 % da eficácia
a do tratam ento, conse
eguido atravé
és de melhoorias nas grrandes ETAR
R do
Siste
ema.
Faz--se um bala
anço sumário
o das ativida
ades desenvvolvidas durrante o ano de 2010, q ue muito co
ontribuem pa
ara a
susttentabilidade
e da empresa
a:
- Co
onclusão da ligação da zona ribeirinh
ha de Lisboa à nova ETA
AR de Alcânttara, atravéss de 12 distin
ntas empreita
adas,
perm
mitindo que, pela primeiira vez desd
de sempre, a cidade de
e Lisboa tenha uma cobbertura integ
gral de recolha e
trata
amento adeq
quado de águ
uas residuais
s
- Co
onclusão da o
obra relativa ao Emissáriio de Monsa nto (Municíp
pios de Amad
dora, Lisboa e Oeiras)
- Co
onclusão de novos sistemas de dren
nagem relevvantes para os
o Município
os de Louress e Odivelas
s (Intercetor Figo
Mad
duro/Prior Ve
elho e Emissá
ário da EN8 - Fase II)
- Re
eceção da o
obra da ETA
AR de Alverrca, após co
onclusão da
a sua fase de
d arranque , e conclusã
ão dos siste
emas
elev
vatórios de V
Verdelha e So
obralinho, ligados àquela
a ETAR (Mun
nicípio de Vila Franca de Xira)
- Re
ealização do investimentto de reabilitação da ribe
eira da Falag
gueira (prolo
ongamento ddo Caneiro de Alcântara)), em
artic
culação com os SMAS de
e Oeiras e Amadora (Mu nicípio da Am
madora)
- De
esenvolvimen
nto de várioss projetos e la
ançamento d
de obras no Município de
e Mafra
- Inv
vestimento to
otal superior a 60 milhões
s de euros
- Co
onclusão da realização financeira
f
da
as candidatu
uras aprovad
das pelo Fun
ndo de Coessão, da Uniã
ão Europeia,, que
conffiguram o “P
Projeto n.º 2000/PT/16/C
C/PE/014 - S
Sistema Multtimunicipal de
d Saneameento do Tejo
o – Trancão”” e o
“Pro
ojeto n.º 1998
8/PT/16/PE/0
002 - Execuç
ção e comple
etamento da ETAR de Alcântara”
2
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- Trratamento de
e cerca de 110 milhões de
d metros cú
úbicos de águas residuais, o que corrresponde a uma
u
média diária
d
de mais
m
de treze
entos mil me
etros cúbicos
s e representta um aumen
nto de 14,5%
% face aos caaudais de 20
009, com cau
udais
máx
ximos anuaiss em quase to
odos os subs
sistemas
- Re
esultados an
nalíticos glob
bais positivos, embora p
permaneça um
u esforço a fazer no ccontrolo das águas resid
duais
l, que onerram, em alguns
indu
ustriais aflue
entes aos sistemas
s
mu
unicipais trib
butários do sistema multimunicipa
m
subs
sistemas, o e
esforço da SIMTEJO
- Au
uditorias ene
ergéticas rea
alizadas e consequente
c
es planos de
e racionaliza
ação de eneergia, nas ETAR
E
de Friielas,
Che
elas e Beirola
as
- Grrande esforçço de manuttenção, com permanente
es solicitaçõ
ões e necess
sidade de reesposta rápida e exigen
nte, e
reab
bilitação de vvárias infraestruturas, su
ublinhando-s e várias obrras de benefficiação nas ETAR de Beirolas (Lisb
boa e
Lourres), Chelass (Lisboa) e Frielas (Lo
oures, Odive
elas e outro
os Município
os) e o lanççamento de empreitadas de
bene
eficiação nass ETAR de Ericeira,
E
Mafrra e Malveira
a
- Co
onclusão de várias obrass para instala
ação de med
didores, de forma
f
a poder ser dado início à med
dição de cau
udais
para
a fins de faturação, pelo menos
m
em fa
ase experime
ental, em tod
do o sistema em exploraçção da SIMT
TEJO.
- De
esenvolvimen
nto de várioss projetos e de
d obras rele
evantes para
a a reutilização, com insttalação de uma conduta para
água
a reutilizávell na ligação entre
e
a ETAR
R de Alcânta
ara e o Cais do
d Sodré, em
m Lisboa
- Redução
R
substancial do valor da dív
vida de clien
ntes, sendo no final do ano o valoor total da dívida vencida de
pres
stação de serviços da SIM
MTEJO corre
espondente a apenas me
eio mês do seu
s volume dde negócios
- Estabilidade no
os resultadoss operaciona
ais da Empre
esa que perm
mitiu que os resultados nnão fossem significativam
s
mente
alterrados, mesm
mo após o au
umento significativo do vvolume de in
nvestimento futuro considderado na re
evisão do esstudo
de viabilidade
v
ecconómico e financeiro
f
an
nexo ao Adita
amento ao Contrato
C
de Concessão.
C
- Re
ealização de
e ações com
mplementares
s para suste
entação da certificação
c
da Qualidadde, Ambiente
e e Seguran
nça e
Saúde para vária
as instalaçõe
es, obtida no
o fim de 2009
9
- Ap
plicação de u
um primeiro Plano de Ed
ducação Amb
biental, que abrange esc
colas da áreaa servidas pela
p
Empresa
a, de
form
ma a contribu
uir para a exxplicação da relevância a
ambiental da
a atividade da SIMTEJO e motivar a participação
o em
açõe
es de proteção dos meio
os recetores.

Com
m estas realizzações, a SIM
MTEJO tem continuado a desenvolve
er a sua estrratégia em duuas frentes em
e simultâne
eo:
Expa
ansão – pela
a conceção e construção
o de novas i nfraestrutura
as que visam
m abranger uuma maior po
opulação servida
de trratamento de
e águas resid
duais;
Espe
ecialização – na contínua
a melhoria da qualidade e eficiência dos processos de tratam
mento dos afluentes.
No entanto, esta estratégia
a – como, aliás, qualq
quer estratégia - implica também riscos de várias
v
nature
ezas,
operracionais, fin
nanceiros e regulatórios, cuja gestão
o foi incorporada em tod
dos os proceessos e assu
umida como uma
preo
ocupação constante de to
odos os gesttores e colab
boradores da
a SIMTEJO.
Têm
m particular importância os riscos operacionais
o
s, como res
sultado da atividade
a
ineerente à em
mpresa, e que a
SIMTEJO tem p
procurado salvaguardar, dotando-se
d
d
das ferramentas (tecnolo
ogia) adequaadas que permitam moniitorar
o se
erviço prestado. A Empre
esa procura manter eleva
ados padrõe
es no que diz
z respeito à sua qualidad
de, e fazer frrente
aos riscos financceiros, tão se
ensíveis nos dias que pa
assam, para os quais a Administração
A
o da SIMTEJ
JO tem tido, para
a su
ua gestão, o ffundamentall suporte dos
s serviços da
a Holding do Grupo.
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Num
ma procura permanente de
d melhoria da
d qualidade
e do serviço a Empresa te
em acompannhado a sua atividade no
ormal
por um conjunto
o significativo
o de ações de
d Investigaçção e Desen
nvolvimento, das quais sse destacam
m a monitorização
amb
biental do esstuário do Te
ejo, o projetto Aquasafe aplicado ao
o subsistema
a de Beirolaas (que tem como objetiivo a
integ
gração dos ssistemas de informação
i
existentes
e
nu
uma ferramenta de gestã
ão), bem com
mo vários outtros projetos.
Por último, deve
e continuar a ser sublinhado o forte e
empenho de
e todo o Conselho de Addministração no comprom
misso
assu
umido de implementação
o de uma es
stratégia de desenvolvim
mento susten
ntável envolvvendo a próp
pria empresa
aea
regiã
ão onde esttá inserida. Para
P
isso co
ontaremos, ccomo tem sid
do prática, com
c
o apoioo do Concedente, Regula
ador,
Acio
onistas e Forrnecedores e com a colab
boração, até
é aqui inexcedível, de todos os Colab oradores.

O Presidente do Connselho de Administra
A
ação
Eng.º. Arnnaldo Lobo Moreira Pêgo
P

2 – A SIMT
TEJO
2.1

Perfil da Em
mpresa

A SIIMTEJO – Saneamento Integrado do
os Municípioss do Tejo e Trancão,
T
SA
A, tem por miissão a recolha, tratamen
nto e
rejeiição de águas residuaiss geradas na
as áreas doss concelhos de Amadorra, Lisboa, LLoures, Mafrra, Odivelas,, Vila
Fran
nca de Xira e, eventualm
mente, noutrras áreas lim
mítrofes, pelo
o que atualm
mente já abrrange parte do Municípiio de
Oeirras, visando a prestação
o de um serv
viço de qual idade, com respeito pelo
os aspetos eessenciais de ordem soccial e
amb
biental, bem ccomo a disponibilização das suas ca
apacidades ao
a serviço do
o interesse naacional.
A So
ociedade, crriada em No
ovembro de 2001 pelo D
Decreto-Lei n.º
n 288-A/2001, de 10 dde Novembro
o, tem por objeto
social exclusivo a exploração e gestão do
d Sistema M
Multimunicipal de Saneamento do Teejo e Trancã
ão, em regim
me de
conc
cessão, com
m uma duraçção inicial de
e 30 anos, p
prolongados por mais 13
3 anos, na ssequência da
a assinatura
a, em
2009
9, por Sua E
Excelência o Ministro do Ambiente, d
do Ordename
ento do Território e do D esenvolvime
ento Regiona
al, do
Adita
amento ao C
Contrato de Concessão.
C
O ob
bjeto da conccessão comp
preende:
a) Concceção e consstrução de todos
t
os órg
gãos necess
sários à reco
olha, tratameento e rejeiç
ção de eflue
entes
cana
alizados pelo
os utilizadore
es, incluindo a instalação
o de conduta
as e a conceç
ção e construução de esta
ações elevattórias
e de
e tratamento
o, a respetiva
a reparação
o e renovaçã
ão de acordo
o com as ex
xigências téccnicas e com
m os parâmetros
sanitários exigívveis;
b) Aquissição, manu
utenção e re
enovação de
e todos os equipamento
os necessárrios à recolh
ha, tratamen
nto e
rejeiição de eflue
entes que o sistema
s
deva
a receber;
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c) Contrrolo dos parrâmetros san
nitários dos efluentes trratados e do
os meios reccetores em que os messmos
seja
am descarreg
gados.
A SIIMTEJO visa
a servir uma população de
d cerca de 1,5 milhões de habitante
es e atua nass bacias hidrográficas do
o Rio
Tran
ncão, pequen
nas bacias da
d margem direita
d
do estu
uário do Tejo
o, entre Vila Franca de X
Xira e Algés, e nas ribeira
as do
Oes
ste (Mafra), n
numa área to
otal de 1.000 km2.

S
Subsistema

Cap
pacidade da ETAR

Caudal médio
tratado 2010
(m3/dia)

Tipo de trataamento

EE (Número)

Extensão final
da redee (km)

Mafra
Bucelas
Frielas
Alcântara
Chelas
Beirolas
SJ Talha
Alverca
Vila Franca de Xira
Ericeira
Malveira

2.185 m3/dia
1.575 m3/dia
70.000 m3/dia
3,3 m3/s (tempo seco)
s
+ 3,3 m3/s (teempo húmido)
52.500 m3/dia
54.500 m3/dia
16.000 m3/dia
4
47.000
m3/d (tempo seco) + 7.360 m3/hh (tempo húmido)
16.000 m3/dia
6.0000 m3/dia (época altaa)
5.030 m3/dia

2.264
1.326
57.223
107.972
41.944
51.961
13.138
6.137
9.046
2.784
3.587

Terciário+Desinfecção
Secundário+Dessinfecção
Secundário+Dessinfecção
Secundário+Dessinfecção
Terciário
Terciário
Secundárrio
Secundárrio
Secundárrio
Terciário+Desinfecção
Terciárioo

8
0
5 + 1 (construção) + 3 (previstas)
6 + 5 (construção) + 2 (previstas)
5
8
0
3 + 3 (em contruçãão)
8 + 2 (previstas)
13
1 (prevista)

5,22
24,44
111,,8
25,66
5,11
18,88
5,88
23,33
27,22
23,00
5,11
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Utilização das EEstações de Traatamento (%)
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A Utilização dass ETAR baixxou em relaç
ção a 2009, resultado da
d entrada em
e serviço dda ETAR de Alverca ain
nda a
caud
dal relativam
mente baixo por
p se encon
ntrar em funccionamento apenas
a
parte
e do respetivo
vo sistema intercetor. A ETAR
E
func
cionou, por e
esse motivo, com caudais
s muito inferriores à sua capacidade
c
nominal,
n
fazeendo baixar o valor global da
SIMTEJO.

No organigrama
seguinte ap
o
presenta-se a estrutura o rgânica da SIMTEJO
S
em
m 2010.
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Cad
deia de Va
alor
Aind
da que a Ope
eração seja a atividade mais visível da SIMTEJO
O, a Empresa atua numaa extensa e complexa ca
adeia
de valor,
v
agrega
ando um co
onjunto interd
dependente de competê
ências, que vão desde a identificaç
ção de mercados
pote
enciais até à entrega do produto final ao cliente, contribuindo
o deste modo
o, quer para a criação de
e valor ao ca
apital
acio
onista, quer n
no cumprimento dos elev
vados parâme
etros de des
sempenho ex
xigidos.
Na representaçã
r
ão gráfica qu
ue a seguir se
s apresenta
a expõe-se a visão sistém
mica da cadeeia de valor do negócio, bem
com
mo a especificcação das attividades de operação.

Reg
gulação
A SIMTEJO exe
erce atividad
des que cons
stituem serviiços de interresse económico geral, indispensáve
eis ao bem-e
estar
das populações, ao desenvvolvimento da
as atividadess económica
as e à proteção do meioo ambiente. Estas atividades
são desenvolvid
das num enq
quadramento
o de melhoria
a contínua na
n prestação dos serviçoos públicos de
d abastecim
mento
de águas,
á
sane
eamento de águas resid
duais e trata
amento e va
alorização de
d resíduos com ganho
os crescente
es de
eficiência produttiva e ambien
ntal.
A attividade da S
SIMTEJO é regulada e desenvolvida
d
a em regime
e de concess
são, desenvoolvida num contexto
c
deffinido
pela
a legislação e regulamen
ntação em vig
gor, pelo dissposto nos co
ontratos de concessão
c
dde serviço pú
úblico celebrrados
com
m o Estado e pelas dispo
osições e recomendaçõe
es emitidas pela Entidad
de Reguladoora dos Serv
viços de Águ
uas e
Resíduos (ERSA
AR).
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Dura
ante o ano d
de 2009, com
m a publicaç
ção do Decrreto-Lei n.º 277/2009,
2
de
e 2 de Outubbro, os pode
eres e âmbitto de
atua
ação da ERS
SAR foram re
eforçados e alargados a
aos serviços prestados ao utilizador ffinal (serviço
os em “baixa
a”). O
novo
o estatuto da
a ERSAR cria as condiçõ
ões para red uzir as distorções de me
ercado existeentes decorre
entes do factto de
sere
em praticado
os tarifários aos
a utilizadorres finais qu e não estão otimizados, uma vez quue estes tariffários passarrão a
pode
er ser escruttinados pelo Regulador.
Neste âmbito, a ERSAR emiitiu em 2009 uma recome
endação qua
anto à formação de tarifáários dos serv
viços público
os de
abas
stecimento d
de água para
a consumo humano, de ssaneamento de águas re
esiduais urbaanas e de ge
estão de resííduos
endação Tarifária), que veio a ser coomplementada em 2010 com
urba
anos (Recom
mendação IR
RAR n.º 1/200
09 – Recome
uma
a proposta de
e recomenda
ação que pre
etende criar a
as linhas orie
entadoras pa
ara o apuram
mento de cus
stos e constrrução
dos tarifários.
É nossa expecctativa que estas
e
duas recomendaçções venham a permitir criar tarifáários mais eficientes
e
e que
pote
enciem uma maior e mais adequada forma de re
ecuperação dos
d encargos
s associadoss à provisão dos serviços em
baix
xa, contribuin
ndo para a maior
m
sustenta
abilidade do sector.

gulação Económica
Reg
De acordo
a
com o disposto nos
n contratos
s de concesssão, o ciclo regulatório
r
anual
a
inicia-sse em 30 de Setembro co
om a
apre
esentação das proposta
as de orçam
mento e pro
ojeto tarifário
o para o an
no(s) seguinnte(s) ao Concedente e ao
Regulador e con
ntratualmente
e tem uma duração
d
de 6
60 dias. As propostas
p
forram apresenntadas em co
onformidade com
o dis
sposto na Po
ortaria 1275/2003, de 7 de
d Novembro
o.
Em Setembro d
de 2010 iniciou-se o ciclo orçamenta
al para 2011
1 mas até es
sta data a S
SIMTEJO nã
ão recebeu ainda
a
com
municação rellativa à aprovação da tarrifa.
De acordo
a
com o modelo re
egulatório viigente (custo
o de serviço
o) e nos term
mos dos conntratos de co
oncessão po
odem
gera
ar-se diferenças entre o volume de proveitos
p
ne
ecessário à cobertura
c
da
a totalidade ddos encargo
os incorridos pela
entid
dade gestora
a, incluindo os
o impostos sobre os ressultados da Sociedade
S
e a remuneraçção dos capitais próprioss, e o
volume de prove
eitos efetivam
mente gerad
do em cada um dos exercícios económicos. Estaas diferença
as denominam-se
de desvios
d
de re
ecuperação de
d custos.
Este
es desvios po
odem assum
mir uma natureza deficitá
ária, quando os proveitos
s gerados sãão inferiores aos necessá
ários,
ou excedentária
e
, quando os proveitos ge
erados são s uperiores ao
os necessário
os.
Em 2009 enceta
aram-se com
m o Regulado
or os trabalho
os de definiç
ção da forma
a de recuperração dos dé
éfices e supe
eravit
de recuperação de custos re
elativos a cad
da sistema m
multimunicipa
al, uma vez que esta nãoo se encontrrava especificada
nos contratos de
e concessão nem em outtro diploma.
Nessa proposta
a foram tam
mbém retom
mados os p
procedimento
os para proceder à ddistribuição dos ganhoss de
prod
dutividade co
ontratuais. Os
O montantes
s que se enccontram cap
pitalizados no
o Capital Próóprio das en
ntidades gesttoras
serã
ão repartidoss, entre os accionistas e utilizadores
u
(a
através das tarifas futura
as), de acorddo com regra
as que se esspera
que venham a ser clarificada
as durante 20
011.

gulação da Q
Qualidade de Serviço
Reg
Para
a além da re
egulação eco
onómica, a atuação
a
da E
ERSAR abra
ange ainda a monitorizaçção da qualidade de serrviço,
atrav
vés de um co
onjunto de in
ndicadores.
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Em 2010, com base na exp
periencia acumulada dessde 2004, a ERSAR refformulou os indicadores
s que utiliza para
proc
ceder à avaliação da qua
alidade de se
erviço presta do. A avaliaç
ção do ano de
d 2010 já deeverá ser efe
etuada com base
nestte novo conju
unto de indiccadores.

2.2

Ind
dicadoress-chave
INDICADORES

Unidade
e

2008

2009

2010

Volume de negócios

€

34.643.4699

41.217.510

42.590.843

Resultado
os líquidos

€

6.644.038

7.252.939

5.738.571

n.º

199

207

215

h

4.042

4.246

3.948

Extensão da rede

km

220

231

245

Caudal affluente

m

Estações de Tratamen
nto de Águas
s Residuais

n.º

28

29

29

Cobertura
a do Serviço

%

80

84

94

Utilização
o das ETAR

%

70

82

75

0,4843

0.4850

0,4850

0,41

0,36

0,425

740

711

660

%

95

93

95

%/ano

2,55

0,56

1,20

Colaborad
dores
Horas de formação

Tarifa
Consumo
o específico de
d energia ellétrica
Produção
o específica de
d Lamas
Cumprime
entos dos pa
arâmetros de
e descarga (aa)
Reabilitaçção de coleto
ores
(a)

3

€/m

86.955.0855

3

kwh/m
g/m

3

3

95.803.662 109.660.384

Método dee cálculo da ERSAR – População servida com tratam
mento adequado,, onde é ponderada a dimensão daa ETAR, não tend
do sido em 2010
tomaada em conta a ETTAR de Alcântara, pela execução dde obras que imp
pediram o seu normal funcionameento.

2.3

Vissão e Esttratégia

Os valores
v
que regem a atividade da SIMTEJO
S
vão
o desde a procura consttante do envvolvimento dos
d município
os, à
racio
onalização d
dos investime
entos e obte
enção de ecconomias de escala, ao desenvolvim
mento de cap
pacidades, knowk
how
w e domínio tecnológico
o das soluç
ções técnica
as, para que
e sejam adequadas, efficientes e economicam
mente
susttentáveis e d
de forma a melhorar e pre
eservar os eccossistemas
s, com tarifas
s socialmentee aceitáveis.
A attividade da S
SIMTEJO é desenvolvida
a tendo por base a estratégia e os objetivos deefinidos nos planos nacio
onais
que abrangem a área do abasteciment
a
to de água e do saneam
mento de ág
guas residuaais – o Plano Estratégicco de
Abastecimento de Água e Saneamentto de Água
as Residuais
s 2007 – 20
013 (PEAAS
SAR II), cujjo Despacho
o de
Apro
ovação foi pu
ublicado no Diário da Re
epública, 2.ª Série, de 14
4 de Fevereiro de 2007, e a Estratég
gia Nacional para
os Efluentes
E
Agropecuários e Agroindus
striais (ENEA
APAI), aprov
vada por Des
spacho Conjjunto n. º 82
277/2007 de 2 de
Març
ço, publicado
o no Diário da
d República
a a 9 de Maio
o de 2007.
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Com
m base na e
estratégia de
efinida no PEAASAR
P
II,, a par com a necessárria execuçãoo de infraes
struturas parra se
ating
girem os dessejados níve
eis de atendimento com os padrões de qualidad
de que hoje se exigem, a SIMTEJO
O tem
aind
da como devver assegura
ar que o preço dos serv iços reflita os
o custos do
o saneamentto, como forma de garan
ntir a
susttentabilidade
e dos serviço
os, e promov
ver o uso efiiciente dos recursos,
r
através de adeequadas práticas ambien
ntais,
asse
egurando o cumprimento
o integral da
as obrigaçõe
es legais, se
em perder de
e vista as reecomendaçõ
ões tendente
es ao
esta
abelecimento
o de tarifas socialmente
s
aceitáveis,
a
e
em particularr as relaciona
adas com o aumento da
a escala territorial
das intervençõess e o aproveitamento inte
egral dos fina
anciamentos
s associados
s.
ento estratég
gico, a SIMT
TEJO tem desenvolvido
d
o a sua estrratégia em duas
d
frentess em
Em termos de posicioname
ultâneo:
simu


Expansã
ão – pela conceção e co
onstrução de
e novas infrae
estruturas qu
ue visam ab ranger uma maior população
servida d
de tratamentto de águas residuais;



Especialização – na contínua me
elhoria da qu
ualidade e efficiência dos processos dde tratamento
o dos afluenttes.

De forma
f
resum
mida, fica cla
aro que as orientações
o
n
nacionais ap
plicáveis à SIMTEJO
S
asssentam num
ma articulaçã
ão de
obje
etivos e de princípios de sustentabilid
dade, num co
ontexto de grande
g
exigência de gesttão, com vistta ao alcança
ar de
tarifa
as dentro d
dos limites socialmente aceitáveis, esperando
o-se da inve
estigação, ddesenvolvime
ento e inovvação
conttributos decissivos para ta
ais desiderato
os.

Com
mpromiss
sos e objetivos da SIMTEJO
S
etivos Estra
atégicos
Obje
A SIMTEJO tem
m como princcipal objetivo
o estratégico
o contribuir para
p
a despo
oluição dos rrecursos híd
dricos das ba
acias
hidro
ográficas e d
dos meios recetores na sua
s área de i nfluência.
Com
mo objetivo a
associado, eq
quaciona-se que o contri buto da atividade da Empresa possaa ser decisivo
o para a melhoria
das condições a
ambientais, dos
d valores naturais
n
em p
presença e da
d qualidade de vida das populações na área servvida.
que o desem
mpenho da SIMTEJO v
visa contribuir para o bem-estar
b
d
de cerca de 1,5 milhõe
es de
Isto significa q
2
habitantes, num
ma área geo
ográfica da ordem
o
dos 1000 km , situada
s
na zona metrop
politana maiis importantte do
País
s.
Os valores estrratégicos a preservar in
ncluem o Esstuário do Tejo, que se destaca peela sua reprresentatividade e
impo
ortância a n
nível europe
eu e pela diversidade de ecossis
stemas e va
alores naturrais que po
ossui, as ba
acias
hidro
ográficas do
o rio Trancão
o, das pequ
uenas ribeira
as afluentes da margem
m direita do rio Tejo, situadas entre
e Vila
Fran
nca de Xira e Algés, as riibeiras do Oe
este do Mun icípio de Mafra e a respe
etiva frente aatlântica.
No Planeamentto de Objetivvos e Metas para 2011
1 a SIMTEJ
JO definiu metas
m
quanttificáveis parra cada um dos
obje
etivos definidos, onde se estabelecem
m os compro missos para o futuro, de que se desttacam:
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DES
SEMPENHO
O ECONÓMIC
CO
Obje
etivo

Des
sempenho
2010

Ações a desenvolve
d
r
2011
2

Meta 20
011

Verificar mensalmentte a evoluçãoo destes
indicadorres

Man
nter a estabilidade
econ
nómico-finan
nceira:

ROC
CE

3.3%

4.2%

EBIT
TDA / Receittas

55%

55%

Custos com pessoal / EBITD
DA

24%

23%

Cash-Cost de Sa
aneamento

0,19 €/m3

0,18 €/m
m3

Praz
zo médio de recebimento
os

140
1 dias

97

Praz
zo médio de pagamentoss

44 dias

40

Med
dição de Cau
udais para
faturração

33

Instalaçã
ão de mediçã
ão de caudal em todos
os subsis
stemas

95%

DES
SEMPENHO AMBIENTAL
Obje
etivo

Caudal tratado (m3)

Forn
necimento de
e água
reutilizada

Relattório de Susteentabilidade 2010
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Des
sempenho
2010

109.6
660.384

Ações a desenvolve
d
r
2011
2

Consolidar o investim
mento

Aprovaçã
ão do Regula
amento de R
Reutilização
Plano Geral
de Água Tratada, elaboração do P
de Reutilização e cele
ebração de pprotocolos
de fornec
cimento

Meta 20
011

126.506.0
040

3 protoco
olos

13

Aum
mentar a Eficá
ácia do
Tratamento

99,9 % de
cum
mprimento
com
m os limites
de descarga

Verificar semestralme
ente a evoluçção do
indicadorr

Diminuir ocorrên
ncia de
obsttruções

20 obstruções
o

Implementação do Plano de Man utenção
Preventiv
va de Coletores

97%

<15/100
0Km

Diminuir falhas e
em grupos
eletrrobomba

167

Implementar sistema de comuniccações
prévias às
à intervençõ
ões

<48

Rea
abilitação de condutas

2%

Intercetores e emissá
ários da baci a do Rio
Trancão – Sintra e em
missário L

>1%

Instalaçã
ão de sistema
as de mediçãão de
consumo
os nas princip
pais estruturaas
consumid
doras; Aplica
ação das meddidas de
otimizaçã
ão energética
a previstas nnos Planos
de Racionalização En
nergética

Plan
no Geral de E
Eficiência
Energética

Impllementar sisttema de
med
dição de conssumos de ág
gua
indu
ustrial
Insta
alação do sisstema de
med
dição para modelação do
o
Tejo
o e Trancão

Implemen
ntar em toda
as as ETAR ccom 2
fontes

Sistema
a de
modelaçção

DES
SEMPENHO SOCIAL
Des
sempenho
2010

Ações a desenvolve
d
r
2011
2

Melh
horar a Comunicação
Interrna e Externa

65% de
cum
mprimento
da
as ações

Novo con
ncurso sobre
e ”Educação Ambiental”
em escollas; Rever website
w
de edducação
ambienta
al; Rever lista
a de comuniccações
oficiais obrigatórias e criar alerta para atingir
as zero fa
alhas nas co
omunicaçõess
institucionais

Melh
horia das con
ndições de
segu
urança e saú
úde no traballho

80% de
cum
mprimento
da
as ações

Obje
etivo

Melh
horar resposstas a
recla
amações
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Beneficia
ações de seg
gurança dos
Subsistemas; Relatórrio individuall de
o de risco de
e queda alturra/espaços
avaliação
confinado
os nas EE; Revisão
R
do P
Plano
Prevençã
ão Riscos Prrofissionais
Implementar controlo
o de reclamaçções na
plataform
ma Qtools e envio
e
de cartta inicial em
10 dias

Meta 20
011

>95%
%

14

Alarrgamento do âmbito da
Certtificação da a
atividade da
SIMTEJO

4 ETA
AR

a 2011, a SIMTEJO te
em como objetivo
o
melh
horar o des
sempenho atingido
a
em 2010, para
a cada um dos
Para
com
mpromissos a
acima assum
midos.

Prin
ncipais Im
mpactos, Riscos
R
e Oportunida
O
ades
ortunidades
s na Sustenttabilidade
Impactos e Opo
A na
atureza da a
atividade ope
eracional da SIMTEJO te
em por objetivo essencial a obtençãão de impactos positivoss nos
dom
mínios ambie
ental e social, sem que, em aplicaçã
ão de princípios como o do utilizadoor - pagador e do poluidor paga
ador, a tal se
e associem im
mpactos eco
onómicos sig
gnificativos para as populações serviddas.
Tend
do presente este pressu
uposto centra
ado na recu peração do recurso águ
ua, dele decoorrem impac
ctos significa
ativos
na conservação
c
e preservaçção ambienta
al de ecossisstemas tão im
mportantes como
c
o Estuáário do Tejo,, as bacias do
d rio
Tran
ncão e ribeira
as da marge
em direita do rio Tejo ent re Vila Franc
ca de Xira e Lisboa, das ribeiras do Oeste
O
na áre
ea do
Mun
nicípio de Ma
afra e da fren
nte atlântica deste
d
munic ípio.
Aind
da como con
nsequência do
d desempen
nho da SIMT
TEJO sublinh
he-se o seu contributo
c
paara a melhorria das condiições
de saúde
s
públicca e do bem
m-estar das populações, que decorrre da recolha e tratameento das águ
uas residuaiss em
esta
ações de trattamento, evittando-se ass
sim a sua de
escarga nas linhas
l
de água, preveninndo a sua poluição e eventual
conttaminação.
Enquanto ativida
ade regulada
a, o sistema
a tarifário esttá condiciona
ado à aprovação pelo reepresentante
e do Conced
dente
da ta
arifa anual, o
ouvida a enttidade regula
adora. Este é o mecanismo que, con
nsiderando a necessidad
de de suporta
ar os
custtos da ativid
dade da Socciedade, incluindo a rem
muneração do
d capital su
ubscrito peloos acionistas, zela pela
a sua
racio
onalidade e m
minimização
o do esforço financeiro
f
qu
ue é pedido aos
a utilizadores.
O processo
p
de recolha e tratamento de águas rresiduais im
mplica por vezes algunss impactos menos posiitivos
asso
ociados, em particular, à libertação de
d odores e à produção de
d lamas. Es
stes impactoos assumem maior relevâ
ância
porq
quanto, e com
mo é o caso do Sistema Multimunicip
pal gerido pe
ela SIMTEJO
O, as principaais infraestru
uturas de reccolha
e tra
atamento se
e situam em
m zonas urba
anas de fortte densidade
e populacion
nal e peso ddemográfico, que obriga
am a
proc
cessos de tra
atamento ma
ais desenvolv
vidos e com maiores qua
antidades de produção dee lamas.
A SIIMTEJO tem
m vindo a pro
osseguir uma
a estratégia d
de beneficiaç
ção das suas
s infraestrutuuras e equipamentos visa
ando
redu
uzir a liberta
ação de odo
ores e a promover a req
qualificação paisagística dos locais onde se ins
serem. É o caso
ara, em que
para
adigmático d
da intervençã
ão na ETAR
R de Alcânta
e, a par da obrigatorieddade legal de
d introdução do
trata
amento bioló
ógico das águas
á
residuais, se prrocura confinar e cobrir os órgãoss através de
d uma solução
arqu
uitetónica qu
ue, limitando a emanaçã
ão de odoress para a atm
mosfera, gara
anta a recupperação pais
sagística de uma
parte
e do Vale de
e Alcântara.
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Iniciaram-se alguns projetoss no âmbito da Inovação
o e Desenvo
olvimento, re
eferidos maiss adiante, qu
ue tiveram a sua
orige
em na perrceção dos impactos existentes
e
p
poderem co
onstituir opo
ortunidades para novas
s abordagen
ns e
implementação de novas soluções com
m ganhos de
e eficiência no desempenho da SIM
MTEJO e de
e bem-estarr das
popu
ulações servvidas.

stão de Risc
cos
Ges
A SIMTEJO e e
em particularr, o seu Con
nselho de Ad
dministração
o, dedica gra
ande atençãoo aos riscos
s inerentes à sua
atividade, a qua
al é alcançad
da através da
a monitoriza
ação periódic
ca dos principais riscos dda atividade que resultam
m da
operração diária.
Em 2010 foi co
oncluída a primeira
p
fase
e do Projeto
o de Gestão
o do Risco Empresariaal, que teve como princcipais
resu
ultados uma avaliação inttegrada do risco e a siste
ematização do
d processo de gestão ddo risco, perm
mitindo criar uma
lingu
uagem comu
um na defin
nição e conc
ceito de cad
da risco, a par do alinh
hamento doss objetivos com
c
os risccos e
resp
petivos contro
olos em vigo
or na Empres
sa.
Os riscos
r
encon
ntram-se orga
anizados de acordo com
m uma estrutura de classes e categorrias definidas de acordo com
a me
etodologia C
COSO (Comm
mittee of Spo
onsoring Org
ganizations of
o the Treadw
way Commisssion), a quall se apresentta na
figurra seguinte.
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A av
valiação doss riscos é efe
etuada na pe
erspetiva da probabilidad
de de ocorrê
ência e do im
mpacto, cons
siderando o risco
inere
ente e o riscco residual re
espetivo. Des
ste modo, prrocura-se afe
erir a eficácia
a do sistemaa de controlo interno instittuído
para
a manter o níível de risco num patama
ar considerad
do aceitável..
Os riscos são avaliados considerando
c
o várias dim
mensões, pe
elo que qua
ando avaliam
mos o impacto estão a ser
cons
sideradas, pa
ara cada riscco, diversas dimensões, nomeadame
ente:





Financeira,
Reputaçção,
Legal ou
u regulamenttar, e
Nível de
e alinhamento
o com os objjetivos de ne
egócio.

A pe
erspetiva da probabilidad
de de ocorrê
ência do riscco é avaliada
a consideran
ndo igualmennte um conju
unto alargad
do de
fatorres, nomead
damente:





Existênccia e eficácia
a de controlos,
Ocorrên
ncia anterior do
d risco,
Complexxidade do rissco, e
Capacid
dade instalad
da para gerir o risco (pesssoas, proces
ssos, sistema
as).

Os riscos
r
relacio
onados com as classes governação,
g
estratégia e planeamentto, conformiddade e reporrte são tratad
dos e
mon
nitorizados p
pela SIMTEJJO, sem prrejuízo de p
periodicamen
nte e sempre que se verifique ne
ecessário, se
erem
apre
eciados pelo acionista ma
aioritário (Ad
dP - Águas d e Portugal, SGPS,
S
S.A.).
A abordagem d
dos riscos da
a classe operacional e infraestruturra, para além de ser a ssegurada pela
p
SIMTEJJO e
resp
petivos órgão
os de gestã
ão, é comple
ementada po
or estruturas
s centralizad
das de acom
mpanhamento e controlo da
atividade do aciionista maio
oritário, as quais têm co
omo respons
sabilidade ide
entificar e g erir os princ
cipais riscos (por
exem
mplo, direçã
ão de recurssos humano
os corporativvos e direção financeirra corporativva da holdin
ng e direção
o de
siste
emas de info
ormação da AdP
A Serviços
s, S.A.).
guns riscos aos quais a SIMTEJO see apresenta mais vulnerrável,
No contexto
c
eco
onómico atua
al é possível destacar alg
nom
meadamente:
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Envolvente política, económica e financeira;
Alteraçõ
ões de legisla
ação, regulam
mentação e regulação;
Relacion
namento com
m os Municíp
pios;
Continuiidade do neg
gócio;
Cobrançças;
Crédito e financiame
ento.

O Conselho
C
de Administraçção da SIMT
TEJO instituiiu ações de monitorizaç
ção periódicaas sobre os principais riiscos
iden
ntificados antteriormente, de forma a acompanharr a sua evolu
ução e aferirr o nível de ccontrolo, esta
ando as messmas
a se
er realizadas conforme prrevisto.

Sistema de R
Responsab
bilidade Empresaria
E
al
A SIMTEJO asssumiu semprre a qualidade como um
m dos valore
es que enforrmam a sua identidade. Desta assunção
resu
ultou a adoçã
ão de meioss, que incluem
m, entre outtros, a implementação de
e um Sistem
ma de Gestão
o Empresaria
al de
acorrdo com os referenciais normativos NP EN ISO
O 9001:2008 (Qualidade)), ISO 140011:2004 (Amb
biente) e OH
HSAS
gurança e Saúde no Trabalho).
1800
01:2007 (Seg
O re
econhecimen
nto do empe
enho de todo
os os colabo
oradores da
a Empresa fo
oi obtido atra
ravés da Certificação do
o seu
Siste
ema, pela S
SGS ICS em
m Dezembro
o de 2009, tendo ocorrido a audito
oria de acom
mpanhamentto em 2010 que
concebido, implementad
conc
cluiu que o ssistema de ge
estão está, globalmente,
g
do e mantidoo de acordo com
c
as norm
mas e
dem
monstra aptid
dão para, de uma forma consistente, cumprir os requisitos aplicáveis, e aatingir os ob
bjetivos e rea
alizar
as políticas
p
da O
Organização..
Tal demonstra o comprome
etimento da SIMTEJO
S
na
a prestação de um serviço de qualiddade, com o devido respeito
pelo
o meio envolvente e apo
ostando na prevenção,
p
re
espondendo às expectattivas e necesssidades de
e todas as Pa
artes
Envo
olvidas, desd
de os Utilizad
dores, ao Co
oncedente, R
Regulador e Acionistas.
A
O âmbito da ce
ertificação ob
btida pela SIMTEJO corrresponde às
s atividades de Recolhaa, Tratamentto e Rejeiçã
ão de
Águas Residuaiss e às ativida
ades comple
ementares ou
u de suporte
e daquelas, desenvolvida
d
as na Área de Intervençã
ão da
Emp
Casal da Patricia, Ch
presa, nas seguintes In
nstalações Operacionaiss: Beirolas, Bucelas, Cachoeiras,
C
heias,
ova, Mafra, Malveira,
Che
eleiros, Encarrnação, Erice
eira, Igreja Nova,
N
Loja No
M
Millharado, Ronndulha e Sob
bral da Abelh
heira,
inclu
uindo as Unid
dades Laborratoriais de Beirolas
B
e Friielas.
Continua em exe
ecução o pro
ojeto para a compensaçã
ão das emiss
sões de CO2
2 produzidass pela SIMTE
EJO, que eng
globa
a re
eflorestação de várias esspécies em diversas áre
eas dos mun
nicípios de Amadora,
A
Looures, Mafra, Odivelas e Vila
Fran
nca de Xira.

Cód
digo de Éttica
A SIMTEJO
S
adotou em 20
008 o Código de Condu
uta e Ética do Grupo AdP.
A
Este ddocumento vem
v
expresssar o
com
mpromisso do
o Grupo AdP
P com uma conduta étiica nos seus
s relacionam
mentos internnos e extern
nos, tendo como
c
obje
etivo o reforçço dos padrõ
ões éticos ap
plicáveis e a criação de um ambiente de trabalhho que promo
ova o respeito, a
integ
gridade e a e
equidade e a salvaguarda
a dos direito
os humanos. Este documento tem com
mo principais
s objetivos:


Ser uma
a referência, formal e ins
stitucional, p
para a condu
uta pessoal e profissionaal de todos os
o colaboradores,
tornando
o-se um pad
drão de rela
acionamento
o quer entre colaborado
ores, quer coom os públicos externo
os do
Grupo A
AdP;
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Cimenta
ar no Grupo a existência e a partilha de valores e normas de conduta com
muns, reforça
ando uma cu
ultura
comum;



Promove
er relações de
d confiança entre o Gru po AdP e se
eus parceiros
s;



Reduzir a subjetivida
ade das interrpretações p
pessoais sobre princípios morais e étiicos;



Respond
der ao desaffio cívico de alicerçar a sociedade em
e princípios
s éticos que respeitem as
a orientaçõe
es de
organiza
ações supran
nacionais.

O Código de Co
onduta e Ética explicita aiinda a razão
o da sua exis
stência, o âm
mbito de apliccação, a natu
ureza das reg
gras,
os valores
v
do G
Grupo AdP e princípios de
d atuação, o
os valores centrais
c
e a sua
s prática e as normas
s de conduta
a. Os
princ
cípios de atu
uação consid
derados no código de éticca são os seguintes:
 Respeito
o e proteção dos direitos humanos;
 Respeito
o pelos direittos dos traba
alhadores;
 Luta con
ntra a corrupção;
 Erradica
ação de todas as formas de exploraçã
ão;
órias;
 Erradica
ação de todas as práticas
s discriminató
 Responssabilidade na
a defesa e proteção do m
meio ambiente;
 Contribu
uição para o desenvolvim
mento susten
ntável.
O Código de Conduta e Ética
a encontra-s
se disponívell para consulta em:
http://www.adp.ptt/content/indexx.php?action=
=2180&t=Cod
=detailfo&rec=
digo-de-Cond
duta-e-Etica

2.4

Go
overno da
a Socieda
ade

A SIIMTEJO é uma sociedad
de de direito privado e ca
apitais exclusivamente públicos
p
em qque a Admin
nistração Central,
atrav
vés da emp
presa Águas de Portuga
al, SGPS, SA
A, participa com 50,5%, sendo os rrestantes 49
9,5% distribu
uídos
pelo
os Municípioss acionistas.. Com um capital social no valor de
e €38.700.00
00, a SIMTE
EJO tem a se
eguinte estru
utura
acio
onista:

Con
nselho de Ad
dministraçã
ão
Na Assembleia-G
A
Geral que te
eve lugar no dia 17 de Ju
unho de 2010, foram eleitos os mem bros dos órg
gãos sociais para
o trriénio 2010/2
2012: Assem
mbleia Gera
al; Conselho
o de Admin
nistração e Comissão E
Executiva; Conselho
C
Fiiscal,
sociedade de revvisores oficia
ais de contas
s e revisor official de conttas suplente; Comissão dde Vencimen
ntos.

Relattório de Susteentabilidade 2010
2

19

A As
ssembleia G
Geral delibero
ou celebrar com os Adm
ministradores
s da Socieda
ade, ora eleiitos, os Contratos de Ge
estão
prev
vistos no arttigo 18º do Estatuto do
o Gestor Pú
úblico, aprov
vado pelo Decreto-Lei
D
nnº71/2007 de
d 27 de Março,
apro
ovando-se pa
ara o efeito as
a “Orientaçõ
ões Estratég icas” e “Obje
etivos de Gestão”.

calização
Fisc
A fis
scalização co
ompete a um
m conselho fiscal e a um
m revisor oficial de conta
as ou socieddade de revisores oficiais de
conttas que não sejam membros daquele
e órgão. O C
Conselho Fis
scal é compo
osto por trêss membros efetivos
e
e po
or um
suplente, nomea
ados em asssembleia ge
eral, sendo o seu presidente também
m por ela noomeado. O revisor oficia
al de
conttas é nomead
do pela asse
embleia gera
al, sob propossta do conse
elho fiscal.

No Relatório
R
eC
Contas 2010
0 da SIMTEJ
JO, disponíve
el na sua pá
ágina de inte
ernet, enconttra-se inform
mação adicional e
deta
alhada sobre o governo da
d sociedade
e, a composiçção e o func
cionamento dos
d vários órg
rgãos sociais
s.

Da es
squerda para a direita:

Dr. José
J
Augustto Borges Ne
eves - Vogal (não executivvo) Gestor; José
J
Esteves Ferreira - V
Vogal (não ex
xecutivo); Dr. José
Henrrique Zenha - Vogal e Pre
esidente da Comissão
C
Exe
ecutiva, Jurista
a; Eng.º Arna
aldo Lobo Mo
onteiro Pêgo
o - Presidente (não
exec
cutivo) Eng. Q
Químico; Eng..º José Ferna
ando da Silv
va Ferreira - Vogal
V
(não ex
xecutivo) Engg.º Eletrotécnic
co; Eng.º Anttónio
Fraz
zão - Vogal (exxecutivo) Eng. Eletrotécnico
o; Eng.º Joaq
quim Carlos Correia
C
Peres - Vogal (execcutivo) Eng.º Civil.
C
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2.5

Relacionam
mento com “stakeeholders””

artes interess
sadas da SIM
MTEJO, com
m quem a em
mpresa se reelaciona de várias
v
e dive
ersas
São vários os grupos de pa
mas. No esq
quema segu
uinte são illustradas, p
para cada grupo
g
de “s
stakeholderss”, as principais formass de
form
com
municação.
A id
dentificação d
das suas pa
artes interessadas e prin
ncipais form
mas de comu
unicação sãoo apresentad
das no esqu
uema
segu
uinte.

I
Internet
Organizaçã
ão e participaçção em
sem
minários
Relatório e Contas
Regulamentos
Análise e resposta a reclam
mações
V
Visitas às insta
alações
Patrrocínios
A
Apoios à comu
unidade
Notas de Im
mprensa e Entrrevistas
Divulg
gação de folhe
etos e publicid
dade na
comunicação
o social

Intternet
Comun
nicações de se
erviço
Ordens de se
erviço
Documento
D
interno
Reuniões H
HSST
Reuniões de
d quadros (2
2/ano)
Avaliaçã
ão de desemp
penho

Asssembleia Gera
al
Reuuniões do Con
nselho de Adm
ministração
Orççamento
Proojecto tarifário
Rellatórios enviad
dos à AdP
dos aos municcípios
Rellatórios enviad
Rellatório e Conta
as
Inq uérito de avaliação da satissfação do
acccionista/cliente
e
Anáálise e resposta a reclamaçções
SIP
PART

Qualific
cação de
fornece
edores Avaliaçção de
Fornece
edores de Ben
ns e
Serviço
os
Avaliação de fornece
edores
em obra
a

Relatório e Contas
Relatórios de Acompa
anhamento

Relatórios env
R
viados ao IRAR
R,
ARH e outras entidade
es
competente
es
Divulgação e Aprovação d
de
Estud
dos e Projecto
os
Inspecçõ
ões e Auditoria
as

Parceeiras para partticipação em projectos
p
I&D (IIST, CEEETA
A)
Colabboração com associações
a
d sector
do
(APDA
DA, LNEC)
Adesãão a associaç
ções e outras
instituuições (Relacrre
APES
SB, APDA, AP
PRH, APOCEE
EP –
Assocciação Portuguesa do Centro
Europpeu das Emprresas com
Particcipação Públic
ca e/ou de Inte
eresse
Econóómico e Geral)

A SIMTEJO
S
pre
evê desenvo
olver, a médio prazo, u
um processo
o de envolv
vimento espeecífico com algumas partes
interressadas no âmbito da sustentabilid
s
dade, que te rá como objetivos identificar as suaas expectativ
vas e confirm
mar a
relev
vância dos te
emas a inclu
uir nos futuros relatório de
e sustentabillidade da em
mpresa.

2
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ÍNDICEE GRI

3 – DESAFIOS E INOVAÇÃO
Aum
mento da cobertura
a e qualida
ade do serrviço
O fu
uturo próximo da SIMTE
EJO será ma
arcado por u
uma forte componente de investimennto, com a estabilização
e
o das
atividades de m
manutenção e com melh
horias na efficiência das
s instalações, resultantees de imporrtantes obras de
bene
eficiação dass ETAR a prromover em 2011. Apressenta-se em seguida uma breve desccrição dos principais pro
ojetos
em curso
c
em 2010, com desstaque para as
a medidas d
de minimizaç
ção de impac
cte ambientaal adotadas.

bsistema de Alcântara
Sub
A Empreitada d
de Conceção
o/Construção
o e Complettamento da ETAR de Alcântara, tal como previsto, continuou a
deco
orrer durante
e o ano. A ETAR
E
funcion
nou, com a linha de trattamento ACT
TIFLO, proceesso de dec
cantação prim
mária
avan
nçada, até a
ao dia 20 de Julho, data em que se deu o arran
nque parcial do tratamennto biológico. Este entrou
u em
func
cionamento a partir do dia 31 de Agosto, ten
ndo-se obtido, a partir de Outubro,, e no âmb
bito da sua fase
expe
erimental, re
esultados de
e tratamento tendencialm
mente dentro
o dos valore
es previstos para uma in
nstalação de
estas
cara
acterísticas. A linha de tratamento ficou comp
pleta no dia 16 de Outtubro com o arranque experimenta
al da
insta
alação de de
esinfeção po
or UV, o que
e, além de p
permitir a qualidade micrrobiológica pprevista para
a a água ressidual
trata
ada, permitiu
u preparar a possibilidade
e de reutiliza
ação a partirr do mês de Dezembro. D
Da mesma forma
f
que a linha
líquida, a nova linha de lama
as foi coloca
ada em servi ço durante o ano. Esta evolução
e
ocoorreu no âmb
bito experimental
próp
prio do desen
nvolvimento da empreitad
da.
Fruto da beneficiação efetu
uada em 20
008 na EE3,, o sistema intercetor funcionou dee forma muito mais esttável,
asse
egurando um
m melhor dessempenho global do subssistema.

Em 2010 foram concluídas todas
t
as em
mpreitadas qu
ue permitiram
m a ligação da zona ribeeirinha de Lisboa à ETAR de
Alcâ
ântara:













Construçção do sistema de interc
ceção do La rgo de Chafa
ariz de Denttro à Estaçãoo Elevatória (EE) da Esttação
Fluvial (posse admin
nistrativa e co
onclusão nass empreitada
as seguintes);
Construçção civil do sistema de interceção do Largo Ch
hafariz de Dentro
D
à EE da Estação
o Fluvial - Fa
ase I
(concluíd
do);
Construçção civil do sistema de interceção do Largo Chafariz de Dentro
D
à EE da Estação
o Fluvial -Fa
ase II
(concluíd
do);
Fornecim
mento e mon
ntagem do eq
quipamento da estação elevatória
e
do
o Terreiro do Trigo (conclluído);
Sistema
a Intercetor Terreiro
T
do Pa
aço - Cais S odré. Aquisiç
ção de tubag
gem para o ttroço 16a-19a (concluído
o);
Empreita
ada de consttrução do sis
stema interce
etor Terreiro do Paço - Cais
C
Sodré -T
Troço 16a-19
9a (concluído
o);
Construçção do sistem
ma elevatório das Agênccias e Emissá
ário Submarino (concluíddo);
Reparaçção do Caneiro de Alcânttara, entre oss Poços de Acesso
A
23B e 24 (concluuído);
Construçção do interccetor Cais do
o Sodré / Alccântara II (co
oncluído);
Fornecim
mento e instalação de tampas
t
mettálicas nas câmaras
c
de válvulas dee Maré do Terreiro
T
do Paço
P
(concluíd
do).
Empreita
ada de forne
ecimento e montagem
m
de
e equipamen
nto das estações elevatóórias da Esta
ação Fluvial e do
Terreiro do Trigo (co
oncluído);
Interceto
or e estaçõess elevatórias
s Largo Chaffariz de Denttro - Cais do Sodré - Obraa METRO (e
em conclusão
o).
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Estu
udos e projeto
os em curso::

Obra
as em curso:











Estudos e p
projetos para a frente de drenagem A
AlgésAlcântara, da
as infraestrutu
uras desde o descarregado
or D1
até à EE3- D1
16, D17, D19A
A, D19B, D19C
C e D20;
Estudos e prrojetos do sisstema de dren
nagem da ma
argem
esquerda do C
Caneiro de Alcântara;
Adaptação do
o projeto dos poços de acesso ao Cane
eiro –
Obra fase III;
Projeto de e
execução pa
ara remodela
ação das Esstação
Elevatória 1 e EE2 do Inttercetor Algés
s Alcântara e EE4,
EE5 e EE6 d
do Intercetor Cais do Sod
dré -Alcântara
a (em
fase de concu
urso);
Projeto de exxecução de co
onduta de água residual trattada bacia de Alcâ
ântara (em fase de concurso
o.)






Conceção/con
C
nstrução da aadaptação e completamentto
ETAR
E
de Alcâ
ântara;
Construção
C
do
d sistema dde drenagem e interceçã
ão
águas
á
residu
uais da baacia do rio Seco (D12
2)
descarregado
d
res e emissárrios associado
os;
Reparação
R
do
o intercetor de Casal de Cam
mbra;
Implementaçã
I
ão de supervissão das estaç
ções elevatória
as
sistema
s
eleva
atório Cais Soodré - Alcânta
ara II (em fasse
concurso);
c
Construção
C
da
a conduta de ligação de água
á
reutilizávvel
EE3
E
e da EE
E Rocha de C
Conde de Ób
bidos (em fasse
concurso).
c

da
de
e

do
de
da
de

Sub
bsistema de Alverca
A ETAR de Alvverca arranco
ou, em fase
e experimenttal, no dia 17 de Dezem
mbro, tendo funcionado até final do
o ano
apen
TAR arranco
nas com trattamento prim
mário. De refferir que a ET
ou apenas co
om parte do caudal prev
visto, proveniente
das estações ele
evatórias da
a Quintas das
s Drogas e d
do Casal do Adarse, infrraestruturas ainda operadas pelos SMAS
de Vila
V Franca d
de Xira, já qu
ue parte do sistema interccetor ainda se
s encontra em
e construçãão.
Em 2010 foram concluídas empreitadas
e
que permiti ram a drena
agem das ág
guas residuaais produzida
as nas fregue
esias
de Alverca
A
e Sob
bralinho para
a a ETAR de
e Alverca.

Estu
udos e projeto
os em curso::

Obra
as em curso:





Projeto de exxecução do sistema
s
de drrenagem de á
águas
residuais da b
bacia do Rio da
d Silveira
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bsistema da Foz do Liza
andro
Sub

O Subsistema será constituíído pela ETA
AR e sete esstações elevatórias e um
ma rede de eemissários e intercetores com
cerc
ca de 42Km d
de extensão, encontrand
do-se parte d
dessas infrae
estruturas em
m obra e outrras em fase de
d projeto.
A ET
TAR da Foz do Lizandro
o destina-se a tratar as á
águas residu
uais das freguesias da C
Carvoeira, Igrreja Nova, Mafra,
M
Erice
eira e Chele
eiros e está dimensionad
da para um caudal médiio diário de cerca de 58800 m3/dia e 7000 m3/diia no
ano horizonte d
de projeto para
p
época baixa e allta, respetiva
amente. Possuirá nível de tratame
ento secund
dário,
com
mpreendendo
o lamas ativvadas opera
ando em reg
gime de are
ejamento prrolongado em
m vala de oxidação. Estão
E
prev
vistas, ainda, etapas de filtração e desinfeção
d
p
para reutiliza
ação do efluente final. A
As lamas serão desidrattadas
mec
canicamente por centrifug
gação.
Prev
vê-se que o ssistema entre em explora
ação em 201
13.

Estu
udos e projeto
os em curso::

Obra
as em curso:








Projeto de exxecução do em
missário de de
escarga do eflluente
tratado da ET
TAR da Foz do
o Lizandro
Estudo de disspersão da plu
uma de efluen
nte do emissá
ário da
ETAR da Fozz do Lizandro



Construção
C
da
a ETAR da Fooz do Lizandro
o
Construção
C
do
os emissários da Foz do Liz
zandro – fase I (em
fase
f
de concurso)
Construção
C
dos
d
emissárioos e conduta
as elevatória
as do
subsistema
s
da Foz do Liizandro - fas
se II (em fasse de
concurso)
c

Detterminaçã
ão e Contrrolo de Ág
guas Resid uais
Para
a fins de fatturação
Em 2010 a Simttejo deu con
ntinuidade a um processso e desenvo
olvimento ins
stitucional, qque visa a im
mplementaçã
ão do
siste
ema de faturração com base
b
em med
dição de cau
udais efetiva
a. A Simtejo procedeu à instalação de
d medidore
es de
caud
dais nos mu
uitos locais de
d fronteira entre Municcípios em qu
ue há interce
etores a carrgo da Emprresa, de mo
odo a
dete
erminar qual o caudal atribuível a cad
da Município..
Será
á importante
e realçar ass dificuldade
es associada
as à implem
mentação do
o sistema dde medição de caudais que
implicam uma cconstante ad
daptação à disparidade
d
de tipologias de infraes
struturas em toda a área
a de concesssão.
Acre
esce o facto do sistema de drenagem
m, na sua grrande maioria, apresenta
ar um caráctter marcadamente unitárrio, o
que aliado à difficuldade de medição do
o caudal de águas resid
duais em co
oletores com
m secção parrcialmente cheia,
c
traduz-se em de
esafios consttantes que carecem de p
permanente adaptação. Assim,
A
o sisttema de medição de cau
udais
insta
écnica e corrrespondeu a um investi mento muito
alado tem elevada comp
plexidade conceptual e té
o significativo
o, da
orde
em de três m
milhões de eu
uros.
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O trrabalho realizado tem vindo a ter um papel ativvo dos Muniicípios servid
dos pelo seuu sistema do ponto de vista
técn
nico e instituccional.

Inve
estigação e Desenvo
olvimento
o
No decorrer de 2010 a SIM
MTEJO participou em diiversos proje
etos de Inve
estigação e Desenvolvim
mento que visam
v
aperrfeiçoar o fun
ncionamento
o dos seus sistemas e m
monitorizar as
s consequências no meioo recetor. Ap
presentam-se
e em
segu
uida as princcipais atividades desenvo
olvidas em 20
010.

Projjeto Aquasa
afe
No ano
a de 2010
0 a Simtejo deu
d continuid
dade ao dessenvolvimentto do Projectto Aquasafe referente ao
o caso de esstudo
de Beirolas. A plataforma AQUASAFE
E, desenvolvvida inicialm
mente no âm
mbito de um
m projeto de
e Investigaçã
ão e
Desenvolvimento
o, parcialme
ente financiado no âm
mbito do pro
ograma QREN, numa parceria en
ntre a Hidro
omod
(http
p://www.hidro
omod.com/) e algumas empresas do grupo Águas de Portuga
al, tem por obbjetivo tornar mais eficiente a
gesttão das operrações funcio
onando como
o elemento i ntegrador de
e dados de monitorização
m
o (sensores, deteção rem
mota,
etc.)) e dados mo
odelados (ferrramentas de
e previsão e diagnóstico)).

Projjeto Nereda
No ano
a de 2010
0 continuou a desenvolve
er-se o projetto de investig
gação “Aplic
cação da Teccnologia NerredaTM na ETAR
E
de Frielas”.
F
Este
e projeto tem com principais objetivoss:
•
•
•

•

Impleme
entação de uma
u
nova te
ecnologia de tratamento na ETAR dee Frielas, faz
zendo-se usso de
entes.
um dos reatores biollógicos existe
Otimizaçção dos parâ
âmetros de funcionamen
nto do novo tipo de trattamento biológico em função
das cara
acterísticas das
d águas re
esiduais aflue
entes à ETAR
R de Frielas..
Estudo da aplicabilidade do N
Nereda, nom
meadamente
e, na melhooria da atu
ual eficiência
a de
tratamen
nto e das condições
c
d
de operação
o e na redu
ução dos cuustos operacionais da atual
instalaçã
ão.
Demonsstração da aplicabilidade
a
e da tecnologia no trattamento de águas resid
duais de orrigem
urbana em
e Portugal.

As vantagens
v
de
esta tecnolo
ogia, prendem
m-se com a redução da área de imp
plantação e de custos energéticos,
e
d
dado
que as etapas de remoção de
d carbono, azoto
a
e fósfo
oro e de sepa
aração sólido
o-líquido sãoo realizadas num
n
só reato
or.
Tend
do-se verificcado anomaliias na estabilidade do prrocesso bioló
ógico a Simttejo procedeeu a investim
mentos de aju
ustes
em componente
c
s do reator, aguardando--se boas perrspetivas parra 2011 e 2012.
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SIMAI
o Projeto SIIMAI, cofinanciado pela Fundação para
p
a Ciência e a Teccnologia, em
m parceria co
om o
Deu-se início ao
or Técnico, Laboratório de Engenha
aria Civil e o Institute fo
or Biotechnoology and Bioengineerin
B
ng. O
Instituto Superio
em como objjetivo o dese
envolvimento
o de um sisttema de mon
nitorização, aaviso e alertta em tempo
o real
Projeto SIMAI te
ma bacia hidrrográfica da zona baixa de Alcântarra, em Lisbo
oa, para supo
orte de servviços de protteção civil, assim
a
num
com
mo a monitorrização e avviso de descargas, com
m estimativa das cargas
s poluentes no meio rec
cetor. Duran
nte o
prim
meiro ano de
e trabalho iniiciaram-se as
a campanha
as de monito
orização com
m sondas dee qualidade e procedeu--se à
defin
nição dos re
equisitos do sistema de
e medição d e caudais a implementa
ar na zona baixa da cidade de Lissboa.
Para
alelamente, formalizou-sse a candidatura do prrojeto OPRIS
SMA ao clu
uster EUREK
KA Acqueau
u, para postterior
subm
missão à Agê
ência de Ino
ovação, o que
e permitirá co
omplementa
ar o projeto SIMAI.
S

Can
ndidatura MO
OST
Form
malizou-se a candidaturra do projetto MOST a os Projetos Colaborativ
vos do 7º P
Programa Quadro
Q
da União
U
Aquasafe e visa a integração do ssistema Aqu
Euro
opeia. Este projeto prettende compllementar o A
uasafe em cloud
c
com
mputing. O o
objetivo do MOST é o desenvol vimento de serviços e ferramentaas operacio
onais avanççadas
m o meio marinho. O en
relac
cionadas com
nfoque é colo
ocado na op
peracionaliza
ação de moddelos e assim
milação de dados
de modo
m
a que
e sejam facilmente usad
dos por clien
ntes não especialistas. O papel da Simtejo ne
este projeto é de
pote
encial utilizad
dor estando prevista a av
valiação da performance
e dos serviço
os propostoss e o fornecim
mento dos in
nputs
nece
essários à re
ealização do projeto.

Can
ndidatura Ec
cosense
Form
malizou-se a candidaturra do projeto
o Ecosense aos Projeto
os Colaborattivos do 7º Programa Quadro
Q
da União
U
Euro
opeia. Este projeto prete
ende comple
ementar o A
Aquasafe e visa
v
integrarr a monitorizzação dos flluxos de energia
elétrrica no sistem
ma Aquasafe
e. O objetivo
o do EcoSen se é provide
enciar soluçõ
ões de softwaare e hardwa
are para apo
oiar a
gesttão de sistem
mas de água
as residuais urbanas em tempo real, especialmente em infraeestruturas antigas. A Sim
mtejo
participa neste p
projeto como
o potencial utilizador.
u
O seu papel será
s
avaliar a performannce dos serv
viços proposttos e
forne
ecer os inpu
uts necessários à realizaç
ção do projetto.

Projjeto WasteW
Water4Environment
Deu-se início ao
o projeto “Wa
asteWater4E
Environment””, cofinanciad
do pelo Prog
grama Life088, juntamentte com o Instituto
Superior Técnicco, Universid
dade do Min
nho, Agência
a Portuguesa do Ambiente e Instituuto Nacionall de Engenh
haria,
Tecn
nologia e In
novação. En
ntre outros este
e
projeto tem como objetivos ottimizar o baalanço de energia, avaliar e
minimizar a peg
gada de carb
bono, aumen
ntar a eficiên
ncia energétiica, minimiza
ar a produçãão de lamas e determina
ar os
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custtos ambienta
ais dos proce
essos de tra
atamento de águas resid
duais. No âm
mbito do refeerido projeto
o procedeu-sse ao
dese
envolvimento
o de uma ferrramenta de gestão de d
dados e à rea
alização de várias
v
campaanhas de am
mostragem co
om o
intuito de calibra
ar os modelos a implementar.

Env
vitejo
Deu-se início ao
o projeto Envvitejo, cofina
anciado pelo
o Programa Operacional
O
Regional dee Lisboa, em
m parceria co
om a
Adm
ministração da Região Hidrográfica do
o Tejo I.P. e a Simarsul. O Envitejo visa
v
integrarr conhecimen
nto, informaçção e
ferra
amentas rele
evantes para a gestão e monitorizzação do Es
stuário do Tejo,
T
bem coomo otimiza
ar a logística de
mon
nitorização necessária effetuar pelos parceiros de
e projeto. Du
urante os prim
meiros mesees de projeto
o foram lançados
dois
s concursos públicos parra aquisição
o de uma bo
oia instrumen
ntada que irá fornecer ddados em te
empo real e para
conttratação do sserviço de monitorização do estuário e locais de descarga
d
a realizar
r
durannte dois anos.

Projjetos com v
vista à reutiliização de ág
gua
Em 2010 continuaram a dessenvolver-se
e os trabalho
os conducentes à criação de um Reegulamento para
p
Reutilização
de Águas
Á
Resid
duais Urban
nas Tratadas
s. Foi dada continuidad
de aos diferrentes projettos de reutilização de água
á
resid
dual tratada,, designadam
mente para lavagem
l
de ruas do Município de Lo
oures, a parrtir da ETAR
R de Frielas, para
lava
agem das ruas do Municcípio de Lisboa a partirr da ETAR de
d Chelas e para rega do Parque Desportivo Eng.º
E
Ministro dos Santos a partirr da ETAR de
d Mafra. A
Ainda durante
e o ano de 2010,
2
a ETA
AR de Beiro
olas passou a ter
disp
ponível sistem
ma de produ
ução de águ
ua para reutiilização: num
ma primeira fase a águaa foi usada apenas
a
para
a fins
interrnos, o que p
permitiu redu
uzir o consum
mo de água (de furo), tendo-se inicia
ado diligênciaas para alarg
gar a reutilização
ao exterior
e
(Parq
que Expo e CM
C Loures).
Em Maio de 201
10 iniciou-se
e o fornecime
ento de água
a tratada na ETAR de Frrielas como ffluido de arrrefecimento (e
( de
calo
or) no sistem
ma de climatizzação da lojja IKEA Lou res. Foi apro
ofundado o estudo relatiivo ao fornecimento de água
á
resid
dual tratada para rega dos espaços
s verdes e para utilizaç
ção nas instalações sannitárias da lo
oja. As quesstões
técn
nicas foram e
estabilizadass encontrand
do-se em aná
álise a s que
estões institu
ucionais quee faltam para
a a concretização
da aplicação.
a
Deu-se continuid
dade na cola
aboração no âmbito do g
grupo de trab
balho constittuído para a elaboração do Estudo Piloto
P
de Reutilização
R
d
de Águas Re
esiduais na Cidade
C
de Li sboa.

Instalação do S
Sistema ODO
OWATCH ou
u “Narizes e
eletrónicos”
”
Dep
pois da instalação deste sistema
s
na ETAR
E
de Frie
elas no primeiro trimestre
e de 2009, ddestinado a quantificar
q
o odor
nos locais da ETAR maiss problemáticos em terrmos de od
dor, continuo
ou a desennvolver-se um programa
a de
apro
ofundamento
o das valênccias da tecn
nologia. Os “narizes ele
etrónicos” (O
OdoNose), caada qual co
onstituído po
or 16
sens
sores (óxidoss metálicos), associados
s a uma esta
ação meteoro
ológica que permite
p
deteerminar a plu
uma de dispe
ersão
de odores,
o
perm
mite obter um conjunto de
e informaçõess importante
es na gestão dos odores na ETAR:
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Indicaçã
ão das conce
entrações de odores (unid
dades de od
dor por metro
o cúbico);
Indicaçã
ão das condiçções meteorrológicas a p artir da centrral localizada
a in situ;
Modelaçção da dispersão atmosfé
érica de odo res;
Pluma d
de dispersão de odores em
e tempo rea
al, 24 horas por
p dia;
Alertas n
no caso de serem
s
atingid
dos limites de
e odor pré-definidos;
Data-log
g (histórico) de
d dados de dispersão d e odor.
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Sisttema de Info
ormação Ge
eográfica (SIIG) da SIMT EJO
O Sistema de In
nformação Geográfica da
a SIMTEJO ttem vindo a ser
s desenvolvido desde Setembro de
e 2008. Em 2010
2
foram concluído
os os carrega
amentos dos
s dados rela
ativos ao sub
bsistema de Vila Franca de Xira e do
d subsistem
ma de
Mafrra.

oio à Operaç
ção – NAVIA
A
Sisttema de apo
Esta
a aplicação informática, cuja implem
mentação em
m alguns dos
s Centros Operacionais
O
da SIMTEJ
JO se iniciou
u em
finais de 2008 e que tem vindo a ser alargado a os restantes
s Centros, é já a base da operaçã
ão dos sistemas,
supo
ortando toda
as as diferen
ntes atividad
des operacio
onais do dia-a-dia das in
nstalações. T
Trata-se de uma ferram
menta
estru
uturante que
e permite un
niformizar os
s “modus op
perandi” dos
s diferentes Centros Opperacionais bem
b
como, entre
e
outra
as vantagens, transformar dados em
m informação
o: o sistema permite
p
a dis
sponibilizaçãão em tempo
o real de toda
as as
inforrmações recolhidas pelas equipas de
e operação, a
algo que a metodologia
m
anteriormentte em vigor, com recurso
o aos
regis
stos em papel, não perm
mitia. A aplica
ação destina
a-se, igualme
ente, ao planeamento da atividade diária da operração
dos sistemas, disponibilizando aos responsáveis um
ma forma exp
pedita e sustentada de ggestão dos meios
m
afetoss. Em
term
mos práticos, o operador, no início do seu turno, acede ao sistema,
s
sendo-lhe transm
mitido pelo sistema
s
toda
as as
tareffas e registo
os que terá de fazer, bem
m como as ho
oras a que as
a deverá exe
ecutar. Essaas instruções
s são transferidas
para
a um PDA qu
ue acompanha o operador na sua attividade e no
o qual são effetuados toddos os registo
os. Os registtos a
efetu
uar, quando
o não numérricos, são de
e resposta ccondicionada
a, em funçã
ão de um núúmero limita
ado de respo
ostas
poss
síveis, o qu
ue permite criar
c
um sis
stema de ale
erta, pela evidência
e
de
e algum doss dados reg
gistados não
o ser
com
mpatível com os valores normais
n
(me
esmo no cas o de registos “qualitativo
os”). Depois de concluídas as tarefas, os
dado
os registado
os pelo operrador são trransferidos d
do PDA parra o sistema
a, ficando dde imediato disponíveis para
cons
sulta e análisse, pelos collegas e pela chefia. De rreferir que a informação passará a esstar disponív
vel para todo
os os
usuá
ários do siste
ema, quer lo
ocais quer remotos, desd e que com acesso
a
ao sis
stema. A vin culação das atividades e dos
regis
stos a cada um dos operadores é ou
utra das maiss-valias do sistema,
s
pois
s cada ação dos mesmos
s terá semprre de
ser assumida
a
(ju
ustificação de
e tarefas não
o executadass, introdução
o de dados com valor de alarme sujeita a confirmação
do conhecimento
c
o desse facto
o, entre outro
os).

4 – DESEM
MPENH
HO ECONÓMICO
A vis
são da SIMT
TEJO relativa
amente à criação de val or para os acionistas
a
assenta no au mento da prrodutividade e da
redu
ução da exxposição a riscos deco
orrentes doss impactos ambientais, económicoos e sociais
s, monitorizados
perio
odicamente com vista a dar lugar a eventuais a
ações corretivas. Neste contexto, foii apresentad
da no Relató
ório e
Contas de 2010
0 uma avaliiação detalh
hada do dessempenho económico
e
da
d empresa de acordo com as normas
conttabilísticas a
aceites em Portugal,
P
inclluindo os ressultados e contas
c
da em
mpresa audiitadas por Revisor
R
Oficia
al de
Contas e por aud
ditores exterrnos.
Apre
esenta-se ne
este capítulo um resumo dos principa
ais acontecim
mentos e do desempenhoo financeiro da SIMTEJO
O em
2010
0, tendo em consideraçã
ão as contas da empresa e as orienta
ações do GRI.
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Riqueza gera
ada
No que
q se refere
e aos princip
pais acontecimentos de 2
2010 com im
mpacto a níve
el do desemppenho econó
ómico, destaccamse as
a seguintes situações:


Limitaçõ
ões ao endivvidamento e por consequ
uência no ac
cesso ao cré
édito bancárioo que poderrão influencia
ar de
modo sig
gnificativo oss exercícios futuros



Redução
o significativva das dívida
as de cliente
es, tendo a divida
d
vencid
da de prestaação de serv
viços atingida
a, no
final do a
ano um valor correspond
dente a apen
nas meio mês da sua fatu
uração anuall



Conclussão da realiza
ação finance
eira das cand
didaturas aprrovadas pelo
o Fundo de C
Coesão



Em com
mplemento à adoção, pela
p
primeira
a vez, das normas IFR
RS, destaca--se igualme
ente, e pela sua
relevânccia, o efeito que tiveram sobre as co
ontas do exe
ercício (e futturas) as muudanças da forma de cá
álculo
das amo
ortizações para efeitos fiscais,
f
introd
duzidas na sequência
s
das obrigaçõees vinculativ
vas da Direçção –
Geral de
e Contribuiçõ
ões e Impos
stos (DGCI).. Com efeito
o a DGCI, ao
o alterar o sseu entendim
mento, deixo
ou de
permitir a aceitação
o como gasto
o fiscal das amortizaçõe
es do investtimento conttratual ainda não realiza
ado e
assim, a partir de 20
010, este gas
sto deixa de ser aceite como encargo
o fiscal do exxercício, pas
ssando os effeitos
acumula
ados de anos anteriores, se existirem
m, a ser tributados em 5 anos de accordo com a legislação fiscal
f
em vigor.

O re
esultado líquiido da SIMTEJO alcança
ado em 2010
0 foi de 5,7 milhões
m
de eu
uros.
Os Resultados Financeiros negativos gerados
g
no exercício de
e 2010 deve
em-se essenncialmente ao
a aumento
o dos
custtos financeiro
os, para o qu
ual contribuiu
u a subida do
os juros supo
ortados, pelo
o aumento doo nível de en
ndividamento
o.
A va
ariação anua
al negativa no
os proveitos financeiros d
da SIMTEJO
O deve-se qu
uer à reduçãoo de juros de
e mora debittados
a clientes, atend
dendo aos re
ecebimentos respeitantess, quer à faturação venc
cida no âmbitto de acordo
os de pagam
mento
existentes, quer ainda ao reg
gular e atempado recebim
mento da pre
estação de serviços
s
correente.
Aind
da que não ssuficiente pa
ara alterar os
s Resultadoss Financeiro
os, importa salientar
s
o exxpressivo au
umento dos juros
j
obtid
dos em depó
ósitos, pelo aumento
a
das aplicações ffinanceiras.
A SIMTEJO
S
ma
anteve a su
ua boa perfformance op
peracional no
n ano de 2010, apessar do aume
ento dos cu
ustos
a do
operracionais, on
nde foi determinante o aumento da
as amortizaç
ções. Esta situação veriffica-se em consequênci
c
aum
mento do inve
estimento co
ontratual prev
visto no Adittamento ao Contrato
C
de Concessão, assim como
o da amortização
dos investimento
os contratua
ais, que consta do estud
do de viabilidade econó
ómica e fina nceira utiliza
ado, tendo como
c
base
e os caudaiss de efluente faturados ne
esse exercíccio e os eflue
entes a fatura
ar até ao finaal da concess
são.
Da análise do q
quadro segu
uinte, verifica
a-se que se
e manteve no ano de 2010 a consoolidação da rendibilidade da
emp
presa.
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20000
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15000
12500
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10000

8
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7500
5000
2500
0

EBITDA

Re
esultado operacio
onal Bruto

Re
esultado Operacional Líquido

O in
ndicador valo
or económico
o direto gera
ado e distribu
uído calculado de acordo com o GR
RI visa refletiir o contributto da
emp
presa para a geração de
e riqueza a nível
n
dos várrios “stakeho
olders” envolvidos e eviddenciar o perrfil económicco da
emp
presa. Assim
m, o valor ecconómico direto gerado e distribuíd
do (incluindo receitas, cuustos de operação, salá
ários,
dona
ativos e outrros investime
entos comunitários, lucro
os retidos, e pagamentos
s a fornecedoores de capittal e Estado)) tem
a se
eguinte distrib
buição, em milhares
m
de euros:
e

Va
alor económico
o directo gerado
o

20
010

2009

2008

2007

2006

44
4.012

42.936

37.432

37.852

33.104

Re
eceitas

44
4.012

42.936

37.432

37.852

33.104

Va
alor económico
o distribuído

-50
0.409

-48.585

-35.235

-34.455

-32.340

Cu
ustos operaciona
ais

-30
0.159

-27.030

-22.907

-20.059

-16.341

Sa
alários e benefícios de trabalhado
ores

-5.547

-6.950

-6.094

-5.947

-5.723

Pa
agamento a forne
ecedores de capiital

-5.467

-11.409

-3.387

-5.394

-9.228

Pa
agamentos ao Es
stado

-9.182

-3.163

-2.835

-3.036

-1.046

-54

-33

-11

-18

-1

-6.397

-5.649

2.197

3.397

763

Inv
vestimentos na comunidade
c
Va
alor económico
o acumulado

Nota::
Rece
eitas = Vendas L
Líquidas + Outro
os Proveitos Op
peracionais + Prroveitos Financ
ceiros + Venda de
d Cativos
Custo
os Operacionaiss = CMVMC + FSE
F
+ Amortizações + Outros C
Custos Operacionais
Salárrios e Benefícioss com os Traba
alhadores = Cus
stos com o Pesssoal
Paga
amento a Forneccedores de Cap
pital = Juros de Empréstimos F
Financeiros + Dividendos pagos
s aos acionistass
Paga
amentos ao Esta
ado = Imposto sobre
s
Rendimen
nto + Impostos + Multas
Inves
stimentos na Co
omunidade = Do
onativos

-54

-5.467

-9.182
2

Milhares de
d euros

-30.159

-5.5
547

44.012

Rece
eitas

Custos operacionais

Salários e benefícios de tra
abalhadores

Paga
amento a forneced
dores de capital

Pagame
entos ao Estado

Investimentos na comunida
ade
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Dura
ante o exerccício de 2010
0, a SIMTEJO
O faturou cerrca de 42,6 milhões
m
de euros,
e
quasee exclusivamente sob a fo
orma
de prestação
p
de serviços aos Municípios
s.
Outrras receitas o
obtidas foram
m as resultan
ntes de invesstimentos fin
nanceiros, no
o valor de 1,44 milhões de euros.
Rela
ativamente a
ao valor econ
nómico gerad
do, salienta-sse o facto de
e em 2010 se
e verificar um
m valor de 44
4,012 milhõe
es de
euro
os.
Deste modo, o e
enquadramen
nto legal e in
nstitucional d
de gestão das águas e, por consequêência, das en
ntidades gesttoras
obrig
os inovadore
ga a tomar e
em considera
ação e a prom
mover aspeto
es, dos quais
s se destacaa:
a) O prin
ncípio da reccuperação do
os custos, qu
ue implicará grande trans
sparência naa fixação dos
s preços e rig
gor e
eficiência na gesstão do serviiço público;
b) A co
onsideração de custos ambientais e de escas
ssez, que deverão
d
pennalizar o de
esperdício e uso
inad
dequado dos recursos;
c) O objjetivo de atingir o bom estado ecoló
ógico e uma
a boa qualid
dade físico-qquímica na generalidade
g
e das
mas
ssas de água
a superficiaiss e subterrâneas.
O aumento do valor dos ativos não co
orrentes devve-se essenc
cialmente à incorporaçãão do investtimento realizado
dura
ante o ano, ssendo que a variação na
n rubrica de
e impostos diferidos
d
ativ
vos deve-se aos ajustam
mentos efetuados
devidos às mud
danças da forma
f
de cá
álculo das am
mortizações para efeitos fiscais, inttroduzida na
a sequência
a das
alterrações legisslativas referridas e das obrigações vinculativas
s da Direção
o – Geral dde Contribuiç
ções e Impo
ostos
(DGCI) e já referridas no pressente relatório.
No que
q concerne
e às rubricass de ativos correntes,
c
im porta referir a forte dimin
nuição verificcada nas rub
bricas de clientes,
na ordem
o
dos 3
30%, em virtude da continuidade verrificada do pagamento
p
atempado
a
daas prestações de serviço
os da
SIMTEJO pelos seus cliente
es municipais
s, bem como
o pela recupe
eração de díívidas venciddas existente
es, bem com
mo na
de outros
o
ativos correntes (ccerca de 56%
%), fruto do rrecebimento dos valores comparticipaados pelo Fu
undo de Coe
esão.
Em contraponto
o verifica-se um aumento
o na rubrica
a de caixa e seus equivalentes, devvido ao recu
urso às linha
as de
finan
nciamento BEI para faze
er face aos in
nvestimentoss que terão lu
ugar no início
o do ano de 22011.
Para
a a variação ocorrida nas rubricas de
e passivo nã
ão corrente concorreu
c
de
ecisivamentee o aumento do da rubricca de
emp
préstimos (ccerca de 86
6% do total)), com a u
utilização da
as linhas dis
sponíveis juunto do Ban
nco Europeu
u de
Inve
estimentos (B
BEI) que perrmitirão faze
er face aos i nvestimento que terão lugar no iníccio de 2011. Importa refe
erir o
mo de custo
aum
mento do vallor registado
o na rubrica de acréscim
os de investimento conntratual, o qu
ual se deveu ao
reco
onhecimento dos custos de
d amortizaç
ção de inves timento futurro verificado em 2010.
Rela
ativamente a
ao passivo co
orrente salienta-se o aum
mento da rub
brica de fornecedores, a qual resulta do aumento
o dos
valo
ores periódico
os a pagar (ressalva-se
(
que o prazo
o médio de recebimento
os reduziu-see, comparativ
vamente a 2009,
2
em cerca
c
de 20%
%), bem com
mo o aumentto da conta d
de imposto sobre
s
o rendimento do ex
exercício, frutto das altera
ações
fisca
ais já referida
as.

Cob
bertura da
as obrigaçções em matéria
m
de plano de benefícios
b
da organiização
Não
o estão atuallmente definidos na SIM
MTEJO quaissquer programas de atrib
buição de Fuundos de Pe
ensões, pelo
o que
apen
nas se conta
abilizam as contribuições
c
s da SIMTEJJO para os regimes
r
de proteção
p
soccial da Segurrança Social,, que
asce
enderam, em
m 2010, a 1,1
197 milhões de
d euros.
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Ben
nefícios fin
nanceiros significativ
s
vos, receb
bidos
Dura
ante o ano d
de 2010 a em
mpresa receb
beu um total de 14,372 milhões
m
de euros
e
de bennefícios finan
nceiros de orrigem
públlica, a partirr do Fundo de Coesão, para o Pro
ojeto n.º 200
00/PT/16/C/P
PE/014 relatiiva ao grupo
o de projeto
os do
“Sisttema Multimunicipal de Saneamento
S
do Tejo – Trrancão.

Imp
pactos eco
onómicos indiretos
Infra
aestruturas construídas
s no âmbito
o da concess
são
A atividade dessenvolvida pela
p
SIMTEJ
JO, pela su a natureza intrínseca, está associaada a um benefício
b
pú
úblico
esse
encial, o trattamento das águas resid
duais produzzidas, a prom
moção da qu
ualidade do m
meio hídrico e a proteçã
ão do
do plano de
amb
biente. Assim
m, há que considerar
c
o benefício p
público asso
ociado ao cumprimento
c
d investime
entos
prev
visto, ao dessenvolvimentto e implanta
ação das inffraestruturas
s e equipame
entos de reccolha e trata
amento de águas
resid
duais do sisstema multimunicipal, bem
b
como à reabilitaçã
ão/beneficiaç
ção das inffraestruturas e equipam
mento
existentes à data
a da criação do dito siste
ema e por ele
e integrados.
No exercício
e
de 2010, a SIM
MTEJO inves
stiu cerca de 60,3 milhõe
es de euros, o que repressentou um aumento
a
de cerca
c
de 22%
2
relativam
mente ao perríodo anterio
or.

In
nvestimentto
50.621.943

49.453.417

2008
8

2009

60..306.301

2010

No que respeitta aos investimentos, a atividade realizada no
n ano de 2010, comppreendeu, genericamentte, a
prep
paração, o de
esenvolvime
ento e o acom
mpanhamentto de estudo
os e projetos,, empreitadaas e respetiva
as prestaçõe
es de
serv
viços de gesttão, fiscalizaçção e coorde
enação de se
egurança, as
ssessorias diversas e bennfeitorias.

5 – DESEM
MPENH
HO AMB
BIENTAL
L
O de
esenvolvimento sustentá
ável da SIMT
TEJO passa p
pela preocup
pação na ado
oção de prátticas ambien
ntais corretass que
prom
movam a pro
oteção ambiental, recorrrendo, de fo
orma tenden
ncialmente in
novadora, à introdução e integração de
nova
as tecnologia
as no processso de recolh
ha e tratame nto de águas
s residuais urbanas
u
que, para além de
d aumentare
em a
eficiência dos processos e eficácia na qualida
ade dos efluentes lanç
çados no m
meio receto
or, fortaleçam a
com
mpetitividade da empresa.
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Con
nsumo de Materiaiss
O principal conssumo de ma
ateriais está associado a
aos reagente
es utilizados para o trataamento das águas resid
duais,
inclu
uindo o tratamento da fa
ase líquida, sólida
s
e gaso
osa. Em 2010 a SIMTEJO consumiu um total de
e 5.464 toneladas
de reagentes,
r
sendo o reag
gente mais consumido
c
o cloreto férrrico, utilizado
o na decanttação primárria das ETAR de
Alcâ
ântara, Friela
as e S. João da Talha.
pela
O subsistema d
de Alcântara é responsá
ável pelo con
nsumo de grande parte do total de reagentes consumidos
c
SIMTEJO.
O co
onsumo de rreagentes de
epende do caudal
c
a trata
ar. Em 2010
0 foram consumidas cercca de 49,8 g de reagente
e por
cada
a m3 de água tratada.

Produtos químicos
q
uttilizados no tratamento de águas reesiduais
(kg/an
no)
C
Cloreto férrico

3.9980.360

Hipocllorito de sódio

384.35
50

Microareia

0
322.200

Floculante
Nutriox

183.314
93.833

Cal
S
Soda Cáustica

44
391.34
66.667

… 33.750
Policloreto de…
Á
Ácido Sulfúrico

7.572

Outros

1.059

Con
nsumo de Energia
No ano
a de 2010
0 consumiram
m-se cerca de
d 46,6 GW
Wh, dos quais
s foram adqu
uiridos 42,2 GWh e o re
estante produ
uzido
interrnamente em
m instalaçõess de cogeraç
ção.
Tal traduz
t
um au
umento de 14% face 200
09, devido, e
essencialmen
nte, ao aume
ento do conssumo registado em Alcân
ntara,
(49,4
4%), como resultado de 2010 ter sido
o o primeiro ano completto com tratam
mento biológgico, esta ET
TAR passou a ser
o principal consu
umidor, com 31,3% do to
otal.
Nos maiores subsistemas, e apesar do aumento
o de caudal tratado, re
egistaram-see desempen
nhos energé
éticos
satis
sfatórios, sen
ndo de desta
acar o subsistema de F rielas (segun
ndo principal consumidoor, com 19,1% do total), e os
subs
sistemas de Chelas e Be
eirolas, onde o consumo se manteve praticamente
e inalterado..
O au
umento verifficado em Allverca resulta do facto d
de a ETAR em
e 2009 ter funcionado
f
aapenas cerca de 15 diass. Os
aum
mentos na Ma
alveira, Vila Franca de Xira
X e de São
o João da Talha,
T
foram todos da meesma ordem
m de grandezza do
aum
mento de caudal, o que
e se explica pelo facto de a eleva
ação de cau
udal ter partticular importância naqu
ueles
subs
sistemas (no
os dois prim
meiros casos todo o cau
udal chega à ETAR bom
mbeado, e nno terceiro, passou a exxistir,
dura
ante todo o a
ano, uma novva elevação a partir da eq
qualização).
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Co
onsumo de
e electricid
dade por su
ubsistema
(kwh
h)
Vila Franca de
e Xira
1.620.390
0 Alverca
Mafra
M
1.858.622
Bucelas2.29
91.828
357.619
S.J.Talha
80.757
3.58

Frielas
7.975.256
Chelas
5.546.930

Alccântara
14..654.729

Beirolas
4.323.5
535

NOT
TA: Mafra englloba todos os subsistemas
s
do
d Município de
e Mafra; Vila Franca de Xira engloba
e
todos os subsistema
as do Município de
Viila Franca de Xira
X

Há 3 ETAR consideradas, de
d acordo co
om a legislaçção, como co
onsumidores
s intensivos dde energia: Frielas e Ch
helas,
com
m consumo su
uperior a 100
00 tep, e Beirolas, com cconsumo entrre os 500 e os
o 1000 tep.
Rea
alizou-se em
m 2010 a au
uditoria enerrgética à ET
TAR de Beirolas, tendo-se produziddo os respe
etivos Planos de
Racionalização E
Energética.
É im
mportante refferir que cerrca de 10 % do total de
e energia con
nsumida é produzida
p
naas instalaçõe
es de cogera
ação,
existentes em Be
eirolas, Chellas, Frielas e S. J. da Tallha.

Energia produzida
p
na cogeração
c
(kwh)
BEIROLAS

1.667.273

CHELAS

1.241.896

FRIELAS

2.663.821

S.J.TALHA
TOTAL

844.082
6.417.072

Em 2010 verificcou-se uma redução global de 28% na produçã
ão de energia na cogeraação. A redu
ução ocorreu
u em
toda
as as ETAR, mas teve principal exp
pressão em Frielas dev
vido a proble
emas na qu alidade de biogás a qu
ue se
segu
uiram proble
emas mecâniicos que imp
pediram o fu ncionamento
o dos grupos
s durante graande parte do
d ano. Na ETAR
E
de Beirolas
B
o de
esempenho da cogeraçã
ão foi condiccionado pela
a idade avan
nçada dos grrupos, o que
e levou a qu
ue os
mes
smos tenham
m estado parados
p
por avaria. O desempenh
ho de Chela
as e São JJoão da Ta
alha também
m foi
cond
dicionado po
or necessida
ades de manutenção do
os grupos, com
c
tempo de inoperaccionalidade dos
d
grupos mais
elev
vado.
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Consumo indirecto ttotal de com
mbustíveis
s primárioss
(GJ)
5.0
023

0

Consumo indirectto de carvão

Consumo indirectto de fuelóleo

Consumo indirectto de gasóleo

67.441

Consumo indirectto de gás natural

70.102

Consumo de resíd
íduos florestais

Consumo de outrras energias primárias

2.1
150

Fonte: Dad
dos de produção
o de eletricidade
e e consumos de
d energias prim
márias reportadaas pela EDP

Por outro lado, o consumo de energia direta repre
esenta apenas cerca de
e 2,2% do cconsumo de energia tota
al da
SIMTEJO em 2
2010. São co
onsumidos gasóleo
g
e ga
asolina na frota,
f
gasóleo para o fu ncionamento
o dos grupo
os de
eme
ergência e gá
ás natural pa
ara o process
so de cogera
ação.

Consumo total directo de ene
ergia (GJ/ano
o)
4.000
3.500

3.408
3.065

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

9
94

187
7

Gás Natural
N

Propa
ano

62

0
G
Gasóleo
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Apre
esenta-se em
m seguida um
m resumo da
as principais iniciativas de
esenvolvidas
s em 2010 e as previstas
s para 2011.
2010

2011





Arranque
A
da digestão
d
anaaeróbia na ETAR de
Vila
V Franca de Xira



Im
mplementaçã
ão das mediddas previstas
s nos
Planos
P
de Ra
acionalizaçãoo Energética nas ETAR
de Chelas, Frrielas e Beiroolas



Plano
P
Geral de
d Eficiência Energética



Colocaçção de painéiis solares pa
ara
aquecim
mento da águ
ua dos sanitá
ários, em
todos oss centros ope
eracionais
Impleme
entação das medidas pre
evistas nos
Planos d
de Racionalizzação Energ
gética nas
ETAR de
e Chelas e Frielas
F



Estudo d
da micro-hidrica para pro
odução de
energia em Alcântarra – conclusã
ão



Auditoria
a Energética
a ETAR de Beirolas
Arranque da digestã
ão anaeróbia na ETAR
de Vila F
Franca de Xiira

Con
nsumo de água
A ág
gua consum
mida tem orig
gem essencialmente na rede públic
ca, atingindo
o em 2010 o valor de 82893
8
m3, o que
corre
esponde a uma dimin
nuição de 79,4% no consumo. Esta dimin
nuição estaava prevista
a em resulttado,
esse
encialmente, da grande redução verrificada no p
principal consumidor, Alc
cântara (89,55%), pelo fa
acto da ETAR
R ter
subs
stituído a utillização de ág
gua potável por água ind
dustrial nos seus
s
consum
mos processuuais. Regista
aram-se redu
uções
de consumo
c
na
a grande ma
aioria dos su
ubsistemas, destacando
o-se, naquele
es de maiorres dimensõ
ões, as redu
uções
significativas reg
gistadas em Chelas, Frie
elas e S. J. da Talha. Em
E sentido oposto,
o
são de registar os
o aumentoss em
Beirrolas (3,1%), Mafra (32%
%, devido a um
u consumo
o anormal nu
um dos mese
es) e Vila Fraanca de Xira
a (51,7%, gra
ande
parte
e devido ao facto de, du
urante a rep
paração das paredes inte
ernas dos de
ecantadoress secundários, se ter gassto –
para
a decapagem
m – um volum
me importantte de água po
otável).

NOT
TA: Mafra englloba todos os subsistemas
s
do
d Município de
e Mafra; Vila Franca de Xira engloba
e
todos os subsistema
as do Município de
Vila Franca
eto Alverca.
a de Xira, exce
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A SIMTEJO disp
põe de quatro captações
s subterrâne
eas, duas em
m Alcântara, uma em S. J. da Talha
a e outra em
m Vila
Fran
nca de Xira. Uma vez que
q
as duas
s captações de Alcântarra não estão
o a ser expploradas, con
nsidera-se que a
SIMTEJO explora apenas duas.
d
No enttanto, e uma
a vez que a ETAR de Beirolas utilizaa água de uma
u
captaçã
ão da
Parq
que Expo, e
em termos globais,
g
a SIMTEJO util iza água prroveniente de três (com
m o início da
a reutilização
o em
Beirrolas, este co
onsumo irá diminuir
d
de forma
f
significcativa). Os consumos
c
de
e água com origem nas captações ainda
a
não estão disponíveis, pre
evendo-se que em 201 1 os mesm
mos passem a ser meddidos (houve
e um atraso
o na
implementação d
do sistema).
Aind
da que não sseja possível quantificá-la
a, a água re
eutilizada tem
m um peso muito
m
significaativo no tota
al de consum
mo de
água
a. A água é reutilizada
a internamen
nte no próp rio processo
o e na rega
a do espaçoo da ETAR (utilizações que
corre
espondem à maior parte
e do caudal) ou é forneccida para utillização no exterior para rega (munic
cípios de Ma
afra e
Lisb
boa) e lavage
em de ruas e de contento
ores (municíp
pios de Lisbo
oa e Loures).
Nas instalações onde existe
e água de ca
aptação sub
bterrânea ou água reutiliz
zada, a águaa da rede pública é utilizada
esse
encialmente para abastecimento dos serviços socciais das ins
stalações e no
n processo dde tratamentto principalm
mente
na preparação
p
d
de floculante e na desodo
orização.
Apre
esenta-se em
m seguida um
m resumo da
as principais iniciativas de
esenvolvidas
s em 2010 e das prevista
as para 2011:

2010

2011
1





Colocaçção em se
erviço de sistema d
de
reutilizaçção de águ
ua tratada na
n ETAR d
de
Beirolass;

Medição dos consumoss de água de
d captaçõess e
de água trata
ada;

odiversidad
de
Bio
A SIMTEJO não
o tem infraestruturas em
m áreas prottegidas e em
m áreas ricas
s em biodiveersidade extteriores às áreas
á
prote
egidas. No entanto, a ETAR de Alverca
A
que foi sujeita a Avaliação
o de Impaccte Ambienta
al, apresenta
a na
Declaração de Im
mpacte Amb
biental condic
cionantes so b o ponto de
e vista da pro
oteção da bioodiversidade
e, tais como:





Durante a fase de co
onstrução lim
mitou-se a de
estruição do coberto veg
getal às áreaas estritamen
nte necessárrias à
execuçã
ão da obra;
A calend
darização da
a obra foi re
ealizada de modo a reduzir os níveis de perturb
rbação nos períodos
p
crítticos,
o da avifauna (Abril a Junho);
designad
damente noss períodos de reprodução
Nos arrranjos paisa
agísticos forram utilizada
as espécies
s da flora autóctone,
a
ccaracterística
as do ambiente
estuarino.

No âmbito
â
da A
AIA da ETAR
R de Alverca foi desenvo
olvido um pro
ojeto de com
mpensação aambiental - RECUPERA
R
AÇÃO
DA SALINA
S
DE VALE DE FR
RADES. Durrante o ano d
de 2010 foi la
ançado o pro
ocesso de cooncurso para
a a empreitad
da, a
mes
sma foi execu
utada e ainda no final do
o ano foi feita
a a receção provisória
p
da obra.
A SIIMTEJO apo
oiou também o Projeto da
a Camara Mu
unicipal de Lisboa,
L
em pa
arceria com a Lisboa E-N
Nova e o Instituto
de Conservação
C
o da Naturezza e Biodiverrsidade, desttinado a aum
mentar a biod
diversidade uurbana em Lisboa
L
até 20
020 e
a de
efinir para o e
efeito, uma matriz
m
de indicadores.

Relattório de Susteentabilidade 2010
2

38

Em
missões atm
mosféricass
Na atividade
a
da
a SIMTEJO, as emissões diretas de
e gases com
m efeito de estufa
e
estão associadas ao consum
mo de
com
mbustível utilizado na frotta, ao gasóle
eo utilizado n
no funcionam
mento dos grrupos de emeergência e aos
a processo
os de
coge
eração, enqu
uanto as em
missões indirretas, muito mais signific
cativas, estã
ão associadaas à geração
o de eletricid
dade
cons
sumida.

20.000
18.000

Emissões
s de CO2
(tonelada
as/ano)

17.946

17
7.743

16.000

t/ano

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

19
98

0

4

Gás Na
atural

Gasolin
na

0
óleo
Electricidade Gasó

TOTAL

Fon
nte: os valores de em
missões diretas dos combustíveis
c
foram calculados
c
com basee nos fatores de emis
ssão definidos pela APA
A
(Anexo II, capítuulo 2.1.1.1 Atividades
s de combustão gera
ais, da
Decisã
ão da Comissão n.º 2
2007/589/CE, de 18..07.2007): Gasolina: 68,6 kg CO2 /GJ; Gaasóleo: 74,1 kg CO2 /GJ; Gás Natural: 56
6,1 kg CO2 /GJ. O índdice médio de emiss
sões por unidade de energia
e
elétrica produ
uzida em Portugal dee 381g CO2 CO2/kWh (dado EDP relativo
o ao ano 2007)
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Rela
ativamente à
às emissõess gasosas, realizaram-sse em Junho
o e Outubro
o as campaanhas de monitorização, em
cum
mprimento dos requisitos legais nas re
espetivas cha
aminés.
Atra
avés dos resu
ultados obtid
dos, consegu
uiu-se junto d
da entidade competente
c
assegurar a isenção de monitorizaçã
ão da
caldeira de aqu
uecimento exxistente em Chelas, bem
m como alte
erar a frequê
ência de moonitorização dos motore
es de
coge
eração das u
unidades de Chelas e S. João da Tal ha para trien
nal.
Tend
do o reforço da manuten
nção colmata
ado a dispariidade de res
sultados entre
e equipamenntos similare
es, espera-se
e que
dura
ante o ano d
de 2011 seja
a também po
ossível altera
ar a frequên
ncia de monitorização doos motores de
d cogeraçã
ão de
Beirrolas e solicittar a isenção
o de monitorização das ca
aldeiras de Beirolas
B
e de
e S. João da Talha.
Em
missões Atmosféricas
(ton/ano))
NOx

14,9

SOx

4,6

COV

23,1

COVNM

2,5

Cau
udal afluen
nte, cauda
al elevado e carga po
oluente
A SIIMTEJO trato
ou nas suass instalações, no ano de 2010, 109.6
660.384 m3 de
d águas ressiduais, o qu
ue correspon
nde a
uma
a média diáriia de 300.43
39 m3, e rep
presenta um aumento de
e 14,5% face
e a 2009. É de referir qu
ue se voltara
am a
regis
star caudaiss máximos anuais
a
em to
odos os sub
bsistemas, co
om exceção
o de S. Joãoo da Talha (onde se ficcou a
apen
nas cerca de
e 37.000 m3
3 do máximo anual registtado em 200
06), Barril e Cheleiros.
C
O
Os aumentos de caudal fo
oram
de 38%
3
nos su
ubsistemas do Município de Vila F
Franca de Xira,
X
22,8% no Subsisteema de Buc
celas, 19,3%
% no
subs
sistema de S
S. J. da Tallha, 18,8% nos
n subsiste
emas do Mu
unicípio de Mafra,
M
14,1%
% no Subsis
stema de Friielas,
13,3
3% no Subsisstema de Be
eirolas, 11,4%
% no Subsisstema de Alc
cântara e 4,7% no Subsisstema de Ch
helas. O aum
mento
foi particularmen
p
nte significatiivo no Subsistema de Alvverca, por te
er sido o prim
meiro ano com
mpleto de se
erviço, bem como
c
no Subsistema
S
d
do Gradil, na
a sequência da
d conclusão
o de grande parte das lig
gações da redde em baixa ao sistema.

NOTA
A: Mafra englob
ba todos os sub
bsistemas do Mu
unicípio de Mafrra; Vila Franca de Xira engloba
a todos os subsiistemas do Mun
nicípio de Vila Franca
F
de X
Xira, exceto Alv
verca
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As águas
á
residu
uais tratadas são descarrregadas no m
meio hídrico,, possuindo quase todass as ETAR (c
com exceção
o das
aind
da pendentes na ARH) a respetiva
a Licença de
e Utilização dos Recurrsos Hídricoss para Descarga de Águas
Á
Residuais válida
a, onde se encontram de
escritas as co
ondições ge
erais e espec
cificas que aas descargas
s têm de cum
mprir.
As ETAR
E
de Pó
óvoa da Galega, Bucela
as e Frielas descarregam no rio Trancão, conssiderado uma zona senssível,
tend
do, por esse motivo, de cumprir
c
algun
ns parâmetro
os microbioló
ógicos adicionais.
No total
t
são en
nviadas para
a o meio híd
drico por ano
o 6.728 tone
eladas de CQO, 1.310 ttoneladas de
e CBO5 e 1.899
1
tone
eladas de SS
ST. Estes va
alores são ap
proximados e representa
am o majora
ante das carggas descarre
egadas, já que
q a
dete
erminação da
as concentra
ações média
as de descarrga considerrou o limite de deteção nos dias em
m que os valores
estiv
veram abaixo
o do mesmo.
Carga
a poluente em
mitida
100%

Vila Franca de Xira
Mafra

80%

Bucelas
S. João da
a Talha

60%

Frielas
Chelas

40%

Beirolas
Alverca

20%

Alcântara

0%
1

2

3

NOTA: Mafrra engloba todoss os subsistema
as do seu Municcípio; Vila Franc
ca de Xira englo
oba todos os suubsistemas do seu
s Município

Os resultados
r
gllobais de tra
atamento fora
am positivos , continuand
do a verificar--se a ocorrênncia de desc
cargas de orrigem
indu
ustrial indevid
da, que prejjudicam os resultados
r
d
de tratamento
o, designada
amente em Frielas, São
o João da Talha,
Alve
erca e algum
mas pequen
nas ETAR do
d Município
o de Mafra (Alcainça, Barril, Póvooa da Galega, Encarna
ação,
Milharado).

Ressíduos
A SIMTEJO imp
plementou um
u Plano de
e Gestão de
e Resíduos em
e Abril de 2009, no qqual se inclui a criação de 3
ecoc
centros (Beirolas, Friela
as e Malveirra). A remoçção de resííduos para destino
d
finall foi assegu
urada através de
pres
stação de serviços contra
atada para o efeito. Estess (quase) do
ois anos de experiência vvieram demonstrar que:




Os colab
boradores da
a SIMTEJO aderiram ao
o sistema; nã
ão há instala
ação onde nãão se faça a recolha selletiva
de resíduos;
Verificam
m-se alguma
as dificuldades na separração de res
síduos, apesa
ar de se nottar uma evolução positivva no
ano de 2
2010;
A lista de resíduoss inicialmentte identificad
da para a SIMTEJO não incluía ddeterminado
os resíduos, que
apresen
ntam uma pro
odução considerável (Ex .: Monstros);;
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Existem situações excecionais,
e
em que não
o se consegu
ue garantir o transporte dde resíduos internamente
e até
aos Eco
ocentros, e como
c
tal é ne
ecessário efe
etuar a sua recolha e en
ncaminhameento a destino final adequado
do próprrio local de produção;
p
Além do
os resíduos considerado
os na lista in
nicial, pontua
almente aparrecem “novoos” resíduos para os qua
ais é
necessá
ário dar destino final adeq
quado.

Aind
da em 2011, será adjudiccada uma no
ova prestação
o de serviços
s onde as es
specificaçõess técnicas inc
cluirão uma nova
lista de resíduoss e a inclusão de recolha
a e encaminh
hamento a destino
d
final adequado
a
dee outros resííduos, bem como
c
de outros
o
locaiss. Prevê-se ainda
a
uma sessão
s
de fo
ormação a to
odos os cola
aboradores, ddisponibilização de etiqu
uetas
para
a os contento
ores e de folh
hetos informativos com a
as regras de separação de
d resíduos.
A prrodução de lamas atingiu
u em 2010 as 72.355 ton
neladas, o qu
ue representta um aumennto de 6,3% face aos valores
de 2010,
2
manten
ndo-se Alcân
ntara como o principal prrodutor, com 44% do tota
al, seguido dee Frielas com
m 14%. Tal como
c
em anos anterio
ores, a ETAR de Alcântara apresen
nta a maior percentagem
p
m média de matéria sec
ca nas lamass. As
ETA
AR de Mafra,, Malveira e Ericeira aprresentam teo
ores de maté
éria seca infe
eriores às reestantes, porr utilizarem filtros
f
band
da na desidrratação das lamas, em ve
ez das centríífugas usada
as nas instala
ações de maaior dimensão.

NOTA
A 1:
NOTA
A 2:

Quantidade de lamas em matéria original
Mafra englo
oba todos os subsistemas do Munic
cípio de Mafra; Vilaa Franca de Xira engloba todos os subsistemas do M
Município de Vila Franca de Xira

No ano
a de 2010
0 foram prod
duzidos 2.602
2 e 1.239 to
oneladas de areias e gra
adados/gorduuras. Em termos de remoção
espe
ecífica de arreias, verifica
a-se que a ETAR
E
de Sã
ão João da Talha
T
continu
ua apresentaar valores mais
m
elevadoss; na
remo
oção específfica de grada
ados/gordura
as, o maior vvalor é o da ETAR
E
de Buc
celas.

ton/ano

Qu
uantidade Tottal de Resídu
uos por Tipo e por Métodoo
de Tratamento
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Valorização (C
Códigos R)

Resíduos perig
gosos
(ton/ano):
11

Resíduos
R
não
perrigosos (ton/anoo)
71.893

Eliminação (C
Códigos D)

3

4.388

Relattório de Susteentabilidade 2010
2

42

Qua
anto ao desstino final dos
d
resíduos
s de produ ção, as are
eias e os gradados fooram enviad
dos para atterro.
Rela
ativamente à
às lamas e à adaptação
o à nova leg
gislação, sem
mpre que po
ossível as m
mesmas foram
m encaminhadas
direttamente parra a agriculltura e, sen
ndo que nass situações em que ta
al não é peermitido, as mesmas fo
oram
enca
aminhadas p
para composstagem. Esta
a situação vverificou-se nas
n ETAR em
m que não é possível estabilizar
e
po
or via
quím
mica as lama
as, apresenttando estas valores de m
microbiologia
a incompatív
veis com a vvalorização agrícola (Friielas,
ETA
AR do Município de Mafrra e as pequ
uenas ETAR do Municípiio de Vila Frranca de Xiraa). Existiram
m ainda situa
ações
exce
ecionais, perríodos longoss de chuva que
q inviabiliza
aram o espa
alhamento da
as lamas noss solos agrícolas, pelo qu
ue as
mes
smas foram encaminhad
das para ate
erro. Está p
prevista para
a o ano de 2011 a incoorporação de
e uma etapa de
esta
abilização das lamas (porr via química
a) na ETAR d
de Frielas.

No que
q diz resp
peito a resídu
uos de manu
utenção, são
o produzidos
s óleos, plásticos, sucataas, lâmpadas
s e baterias,, que
são encaminhad
dos para desstino final adequado. Os resíduos ad
dministrativos
s foram prefeerencialmentte encaminhados
para
a valorização
o.

Percenttagem de Ressíduos por mé
étodo de tratam
mento
Elimina
ação
6%

Valorização
94%

Dessodorizaçã
ão
A instalação de sistemas de
e desodoriza
ação tem com
mo objetivo minimizar os
s impactes ddas instalaçõ
ões da SIMT
TEJO
na comunidade.
c
Apesar do elevado inve
estimento asssociado à sua instalação, esta tem sido uma da
as prioridade
es da
SIMTEJO, particcularmente no
n caso das instalações ccom impacte potencial sig
gnificativo naa comunidad
de.
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Dep
pois do reforrço da capa
acidade dos sistemas já
á existentes, designadam
mente nas E
ETAR de Ch
helas, Beirollas e
Frielas, irá ser ccoberto e dessodorizado o tanque de equalização
o da ETAR de Frielas. A conclusão da
d empreitad
da de
amp
pliação e com
mpletamento
o da ETAR de
d Alcântara
a também de
everá permittir que aqueela instalação
o deixe de emitir
e
odorres para o exxterior.

Manutenção
Dura
ante o ano d
de 2010, realizaram-se in
ntervenções de manuten
nção preventtiva, preditivaa, corretiva e de reparaçção e
subs
stituição.
Proc
cedeu-se tam
mbém ao arrranque do Sistema
S
de Manutenção
o e Gestão de
d Ativos (ssistema Máx
ximo) na verttente
man
nutenção currativa, em usso no grupo Águas
Á
de Po
ortugal.
Proc
cedeu-se à e
execução prrática dos pla
anos de ma
anutenção prreventiva e dos
d planos dde lubrificaçã
ão. Efetuaram-se
leva
antamentos e verificaçõe
es com vistta à renova ção e bene
eficiação de equipamenttos e instalações antigas e
obso
oletas.

ente
Ruíído Ambie
Dura
ante o ano d
de 2010 realizou-se a me
edição do ru
uido ambientte na ETAR de Alverca, na sua fase de exploraçção e
ante
es da entrada
a em funcion
namento, o que permitiu cconcluir quanto à conform
midade destaa instalação relativamentte ao
Regulamento Ge
eral do Ruído
o.
Para
a 2011 irão ser realizadas novas me
edições em novas instalações e em
m instalaçõess onde se ve
erificam algu
umas
recla
amações e/o
ou alteraçõess que justifiquem essas m
mesmas med
dições.

Multas e sançções
Exis
stem alguns processos de
d contraord
denação a d
decorrer, res
sultantes de inspeções dda IGAOT e da CCDR--LVT,
send
do, na maio
oria dos ca
asos, processos de co
ontraordenaç
ção relacion
nados com o facto de
e as ETAR não
apre
esentarem liccença de desscarga de ág
guas residua
ais válida. Ne
estes casos, a SIMTEJO
O conseguiu fazer prova junto
j
das entidades ccompetentes que efetuou
u todos os p
pedidos de licença e de renovação dde licença attempadamen
nte e
aind
da de todos o
os esforços que
q tem realiizado junto d
da entidade licenciadora para a emisssão das mes
smas.
Dura
ante o ano de 2010, a SIMTEJO não
n
teve ne nhuma coim
ma ambiental, nem nenhhuma sançã
ão ambiental não
mon
netária.
Dura
ante o ano 2
2010, a SIMT
TEJO foi abs
solvida em 2 processos de contraord
denação quee tinham com
mo fundamen
nto a
invo
ocação de qu
ue as ETAR
R não aprese
entava licençças de utilização do dom
mínio hídricoo para a des
scarga de águas
resid
duais válidass (processoss iniciados em
m 2007).
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MPENH
HO SOCIAL
6 – DESEM
No domínio
d
da rresponsabilid
dade social a SIMTEJO ttem como prressuposto a gestão adeequada do ca
apital human
no da
emp
presa, com p
promoção da
a valorização
o individual d
dos recursos
s humanos, a instituição de sistemas
s que garanta
am o
bem
m-estar e pre
emeiem o mé
érito dos collaboradores,, no quadro de um Código de Ética que garante
e a promoçã
ão da
igua
aldade de opo
ortunidades e o respeito pelos direito
os humanos e de não des
scriminação..

Gesstão do Ca
apital Hum
mano
A SIMTEJO é u
uma empressa que pugn
na pela mel horia contínua dos proc
cessos intern
rnos de Rec
cursos Huma
anos,
sobrretudo para g
garantir e pro
omover a igu
ualdade de o
oportunidade
es e de respe
eito pelos direeitos dos seu
us colaborad
dores
e de
e modo a darr cumprimento aos requis
sitos das norrmas de refe
erência do Sis
stema de Geestão Integra
ado da Emprresa.
Dura
ante o ano d
de 2010, a SIMTEJO
S
cum
mpriu o prevvisto no Orça
amento e Prrojeto Tarifárrio do ano, no
n que respe
eita à
sele
eção e admisssão de traba
alhadores.
O processo de avaliação de desempen
nho relativa ao exercício
o de 2010 incidiu sobree a avaliação de objetivvos e
com
mpetências.
A av
valiação de objetivos, em
e 2010, centrou-se noss valores atiingidos nos Objetivos dee Gestão da
a Empresa, para
todo
os os colaborradores que foram avalia
ados no âmb ito das comp
petências.
A av
valiação de ccompetências aplicou-se a todos os ccolaboradore
es da SIMTE
EJO e teve poor objeto o trrabalho realizado
no ano
a de 2010, não sendo aplicável
a
no caso de dessempenhos inferiores a 6 meses nessse ano.

Em
mprego
O ca
apital human
no da SIMTE
EJO tem vindo a aumen
ntar gradualm
mente desde
e a criação dda empresa, tendo em 31
3 de
Dezembro de 20
010 atingido os 215 cola
aboradores. A grande ma
aioria dos co
olaboradoress da SIMTEJO, mais de 83%,
8
está
á vinculada a
através de um
m contrato effetivo, sendo
o todos eles trabalhadore
t
es a tempo inntegral.
No que
q se refere
e à rotativida
ade, em 2010
0 registou-se
e a saída de 11 colabora
adores, o quee correspond
de a uma taxxa de
rotattividade de 5,1%. É de referir que três
t
destas saídas foram
m por reform
ma. Em relaçção ao géne
ero, saíram duas
mulh
heres e nove
e homens. Relativament
R
te às saídass por faixas etárias, regiistou-se a seeguinte distrribuição: 26 a 35
anos
s = 3; 36 a 4
45 anos = 2; 56
5 a 65 anos
s = 6.

Tipo de
e contrato de
d trabalho

1%
1
3%
3

84%

13
3%

Contrato
C
sem Terrmo
Contrato
C
a Termoo Incerto
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Contrato a Termo
Outros

45

250
200

Evolução
E
do
o número médio de pes
ssoas
ao s
serviço da empresa
e
21
15
207
199

150
100
50
0
2008

2009

20
010

presentaçã
ão por org
ganizaçõess sindicais
Rep
Rela
ativamente a organizaçõe
es sindicais, 47 dos trab alhadores da
a SIMTEJO são sindicaliizados, perte
encendo a qu
uatro
orga
anizações sindicais distin
ntas, o que corresponde
e a 22% do total de colaboradores da empresa
a. Apenas 2 dos
traba
alhadores sindicalizadoss são mulhere
es.

Trabalhaadores sindiicalizados
22%
Percentaggem de
empregaddos
sindicalizaados
Percentaggem de
empregaddos não
sindicalizaados
78%

Ben
nefícios ofe
ferecidos aos
a colabo
oradores
A SIIMTEJO asssegura um se
eguro de saú
úde a todos os seus cola
aboradores, abrangendoo o seguro do
os colaborad
dores
efetiivos o agreg
gado familia
ar direto (cônjuge e desscendentes) e o dos co
olaboradoress a termo apenas
a
o pró
óprio
cola
aborador.
Exis
ste também um subsídio
o de transpo
orte, que é cconcedido apenas aos colaboradore
c
es que não usam viaturra de
serv
viço.

Seg
gurança e saúde no trabalho
t
No ano de 201
10 foi efetua
ada a avaliação e con
ntrolo dos riscos em to
odas as insttalações, ET
TAR e Esta
ações
Elev
vatórias, pro
ocedendo-se para tal a diversas in
nspeções internas de higiene
h
e seegurança te
endo em vissta a
implementação d
de medidas corretivas, quer
q
em term
mos estrutura
ais, quer em termos
t
de aqquisição de equipamento
e
os de
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segu
urança (ex. ssistemas antti queda), esc
cadas, anda imes e sinaliização de se
egurança, em
mergência e de
d trânsito na via
públlica.
Das inspeções acima refferidas resu
ultaram rela
atórios com expressão das não conformida
ades verifica
adas,
nom
meadamente em termos de guarda-c
corpos, passsadiços e es
scadas, e res
spetivo desccritivo de me
edidas a ado
otar conttrolos em termos Eng
genharia. As
A medidass propostas foram contempladas em empre
eitadas próprias
(Ben
neficiações d
de Segurança).
Fora
am implemen
ntados o manual de higie
ene pessoal e diversos procedimento
p
os e instruçõões de trabalho, no âmbitto da
Higie
ene e Segurrança no Trabalho, nome
eadamente p
para definição
o de regras de:
d




Utilizaçã
ão de EPI(eq
quipamento de
d proteção iindividual) po
or função;
Utilizaçã
ão de escada
as e andaime
es;





Execuçã
ão de trabalh
hos em espaços confinad
dos e em altu
ura/profundid
dade;
Sinalizaçção temporá
ária da via pú
ública;
Prestaçõ
ões de serviçços externos
s.

No domínio
d
da S
Saúde no Trabalho, dura
ante o ano de
e 2010 realiz
zaram-se os
s exames perriódicos prev
vistos para o ano
em apreço e oss necessárioss exames de
e admissão aos trabalha
adores que iniciaram o sseu vínculo contratual co
om a
SIMTEJO, bem ccomo algunss ocasionais,, entre os qu
uais:
 Audiograma
as;
 Campanhass de vacinaçã
ão gripe sazo
onal aos cola
aboradores e familiares diretos.
d

Có
ódigo de Co
onduta Emprresas e VIH
A SIMTEJO subscreveu em 2008 o Código de Condutta
Em
mpresas e VIH, que impõe à em
mpresa a a
adotação do
os
princípios da Organização
o das Naçõ
ões Unidas (ONU) e da
d
Orrganização Internaciona
al do Traba
alho (OIT) referentes à
inffeção pelo V
Vírus da Im
munodeficiên
ncia Human a (VIH) e à
pro
oteção dos direitos humanos, nom
meadamente
e o direito a
tra
abalhar em condiçõess dignas, independen
ntemente do
d
res
spetivo estattuto serológicco.

Indicadores de desempenh
ho
Em 2010 regista
aram-se 22 acidentes na
a SIMTEJO,, dos quais cerca
c
de 80% resultaram
m em dias de
d baixa mé
édica,
num
m total de 1056 dias. O número
n
de acidentes
a
de
e trabalho, em
m 2010, manteve-se facce ao valor verificado
v
no
o ano
ante
erior. De refe
erir que do to
otal dos acid
dentes ocorrridos, 20 oco
orreram com trabalhadorres da área de
d Exploraçã
ão, o
que é expectáve
el, pois esta área
á
funcional está mais sujeita a risc
cos.
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Número
N
de Acidentes
A
po
or Sub-Siste
ema

Evoluçã
ão do número de acidentes
50

1
40

Beirolas

3

5
Alcântara
a

30

30

Frielas

22

22

22

S. João da
d Talha

2

20

Chelas

0
1

10

2

1

Vila Franc
ca de
Xira
Mafra

0
2007

2009

2008

2010
7

ssificando oss acidentes ocorridos
o
seg
gundo a sua forma e/ou tipo,
t
verificou
u-se que as ccausas mais frequentes são
s
Clas
resu
ultantes de quedas ao me
esmo nível, sendo
s
as con
ntusões com
m lesões interrnas a princippal consequê
ência.

Forma dos acidentes

Natureza d
dos acidente
es
Outros

3

Entors
se, rotura ligam
mentos

3
7

Que
eda ao mesmo
o nível

Lux
xação desloca
amento

2

Fractura fe
echada
Fractura exxposta

8

Outro

3

Queda em altura

1

1
7

Contus
são, Lesões in
nternas
Contusão
o, ferida

Es
sforços/sobrec
cargas

6

3

No ano
a de 2010
0 o número de acidentes de trabalh
ho manteve-s
se igual ao de 2009, appesar da melhoria global das
cond
dições de ssegurança, da adoção de estratég
gias de pre
evenção e controlo
c
doss riscos pro
ofissionais e da
siste
ematização d
dos processo
os de auditorria e fiscaliza
ação.
Face
e aos resulttados de sin
nistralidade foram estab
belecidas me
edidas de contingência
c
de modo a conseguir uma
diminuição da sinistralidade que seja res
sultado de ta
arefas acessó
órias como por
p exemplo a movimenta
ação de carg
gas e
limp
pezas simple
es, com prep
ponderância do tipo de a
acidente mottivado por “e
esforços e soobrecargas”. Neste âmb
bito o
traba
alho desenvo
olver-se-á no
o sentido de:



Responssabilização individual na
a prevenção
o e participa
ação de acidentes de ttrabalho e simultaneam
s
mente
incentiva
ando o envo
olvimento e participação
p
dos trabalha
adores nas ações
a
de meelhoria da segurança e saúde
no traba
alho;
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Realizaçção de camp
panhas de sensibilizaçã
s
ão e formaçã
ão no âmbito
o da Higienee e Seguran
nça, incluind
do as
sensibilizações no próprio posto de trabalho e a cada trabalhador;



A garanttia do conhe
ecimento de procediment
p
tos de trabalho, por parte
e dos trabalhhadores, no sentido
s
de ad
dotar
da tarefa esp
posturass corretas no
o desenvolvim
mento de cad
pecífica;
Adequaçção dos proccedimentos de
d limpeza e arrumação em todas as
s instalações ;




Criação um procedim
mento válido
o e credível de associação entre a percentagem
p
m de incapacidade parcia
al e a
execuçã
ão de tarefass específicas
s, associadass à função do
d trabalhado
or acidentadoo, necessida
ade esta que
e têm
sido leva
antada ao longo dos últim
mos anos.

Índice/Ta
axa

Valor

Í
Índice
de frequê
ência

12,36

T
Taxa
de doença
as profissionais

0,0

T
Taxa
de dias pe
erdidos

497

T
Taxa
de absentismo

4,7%

Ó
Óbitos

1

Nota::
Índice
e de frequência
a = (N.º de acide
entes/N.º total de horas efetivam
mente trabalhad
das) * 200.000
Taxa de doenças pro
ofissionais = (N.º de doenças ocupacionais/N.
o
.º total de horas
s efetivamente trrabalhadas) * 2000.000
os = (N.º de dias perdidos/N.º de
d horas potenccialmente traballhadas) * 200.00
00
Taxa de dias perdido
o = N.º de dias de
d ausência (inc
cluindo licençass de maternidade/paternidade) /N.º de dias pottencialmente tra
abalhados* 100
Taxa de absentismo

Rela
ativamente à taxa de abssentismo em 2010, a aná
álise das resp
petivas causas permitiu cconcluir que a ausência por
p
doen
nça foi o prin
ncipal motivo
o específico para
p
a ausên
ncia no traba
alho.

Causas
C
do a bsentismo em
e 2010
7%
30%

16%

Acidente de trabalho
Doença
a
Assistê
ência inadiável

3%
Licença
as de maternidadde/paternidade
Outras causas

44%
%

Forrmação e E
Educação
As atividades
a
de
e formação desenvolvida
d
s pela SIMT EJO em 2010 totalizaram
m 4.075 horaas de formaç
ção, o que
corre
esponde a u
uma média de
e 19 horas de
d formação por colabora
ador.
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As principais
p
áre
eas de intervvenção das ações
a
de form
mação desen
nvolvidas, no
o ano de 201 0, foram as seguintes:
Segurança e Saúde no Trabalho (representando maiis de 63% da
a formação to
otal), Qualidaade, Gestão
o de Empresa
as,
soal, Projeto
os e Obras (P
PPO).
Inforrmática, Laboratório, Gesstão de Pess

Ho
oras de form
mação por te
ema
Outros

156

Trabalhado
or-Estudante

2
296

Exploração

75

C
Contabilidade

31

Manutenção

54
25

G
Gestão PPO

661
6

Gesstão pessoal

68

Laboratório

38
23

Informática

82

Com
mportamental

321

Qualidade
e / Ambiente

72

Seg
gurança e Saú
úde Trabalho

1.822

Númerro de Horas
s de Forma
ação por Categoria
C
Profissionall em 2010
36,2

2
2500

27,7

2
2000
18,1

1
1500
1
1000

8,,0

7,9

Técnicos Operacionais

Técnicos Superiores

Chefias Intermédias

Chefias

0

Tota
al Horas de Form
mação

Técnicos Apoio Administrativo

500

40
35
30
25
20
15
10
5
0

h/colaborador

Horas de Formação

3
3000

Horas de formação
o por colaboradorr

Div
versidade e Igualdad
de de Oportunidade
es
eita todas as formas de discriminação
o, sendo este
e um dos prin
ncípios básiccos que rege
e as suas
A SIIMTEJO reje
atividades e que
e está coberto pela legisla
ação em vigo
or em Portug
gal.
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Apre
esenta-se, em
m seguida, a caracterização do unive
erso de colab
boradores da
a SIMTEJO, por género, faixa etária e
cate
egoria profisssional. De refferir que, rela
ativamente à distribuição
o por género, 78% dos coolaboradores
s são homen
ns, o
que é justificado
o pelas caraccterísticas específicas da s atividades desenvolvidas pela emppresa.
uadro de colaboradores regista
r
uma média de ida
ades de 41 anos,
a
sendo de destacar que 64% do
os colaborado
ores
O qu
estã
ão distribuído
os nas faixass etárias “26--35” e “36-45
5”.
Colaboradores
C
s por faixa etárria
- por categoria
c

Collaboradores po
or faixa etária

0%

>
>65

3

25%

50%

75%

100%

Adm
ministrador Exe
ecutivo

56
6-65

22

46
6-55

Adminis
strador Não Exe
ecutivo
C
Chefias

47

36
6-45

Chefias Interm
médias

74

Técnicos Supe
eriores
26
6-35

70
Té
écnicos Operac
cionais

19
9-25

9

Técnicos Apoio Administrativo

Rela
ativamente a
aos salários, a análise comparativa do
os salários médios
m
por gé
énero não reesulta na identificação de
e
quallquer diferen
nça relevante
e entre génerros, comprovvando a políttica não discriminatória dda SIMTEJO.

Sa lário Médio (€)
7000
6000

euros

5000
4000
3000
2000
1000

Relattório de Susteentabilidade 2010
2

Hom
mens

Técnicos Apoio
Administrativo

Técnicos Operacionais

Técnicos Superiores

Chefias Intermédias

Chefias

Administrador Não
Executivo

Administrador Executivo

0

Mulheres

51

Soc
ciedade
volvimento c
com a Comu
unidade
Env
No ano
a de 2009
9, a SIMTEJO
O continuou a fazer um e
esforço para dar a conhe
ecer a sua m
missão, o seu
u crescimento, os
mpresa sensibilizou as populações locais para os benefíciios e
seus
s resultadoss e as açõess que protag
goniza. A Em
cond
dicionamento
os das suas empreitadas
s.
mento pela Empresa afe
A re
ealização de empreitada
as no sistema de saneam
eta a rotina dos munícip
pes, o que torna
t
Assim, os Municípios,
nece
essário o diá
álogo consta
ante com a comunidade.
c
M
as
a populaçõees afetadas, os moradorres e
os comerciantes
c
s são inform
mados da finalidade das obras e da sua duraçã
ão, sendo taambém sensibilizados pa
ara a
impo
ortância de m
melhorar as condições
c
am
mbientais.
No sentido
s
de d
dar cumprime
ento às obrig
gações deco
orrentes do Regulamento
R
o Comunitárrio nº 621/20
004 da Comissão
Euro
opeia sobre a divulgaçã
ão de publiciidade, as in iciativas de comunicaçã
ão e publicitáárias visam dar o adequado
conh
hecimento do
o apoio do Fundo
F
de Coe
esão à popu lação beneficiada.
Dura
ante o ano de 2010 foram
m registadas 67 reclamaçções, das qu
uais 78% fora
am na formaa escrita.
Das 52 comuniccações por escrito,
e
foi da
ada resposta
a no prazo de
d 30 dias a 47 (90%), fiicando aquém do objetivvo de
asse
egurar 100%
% de resposta
as.
É de
e referir que 15 destas comunicaçõe
c
es foram feita
as verbalmen
nte (por teleffone). Em cuumprimento do procedim
mento
e se
empre que po
ossível a ressposta é feita
a por escrito a
ao reclaman
nte. Em 2010
0 cumpriu-se esse objetiv
vo a 100%.
Apre
esenta-se em
m seguida a distribuição das
d mesmass por tema re
eclamado:
24%

obra
as

18%

descarga

18%

odo
ores

13%

outrros

10%

caix
xas

6%

ruíd
do

4%

inun
ndação

4%

acid
dente

1%

obstrução

Das reclamaçõe
es fundame
entadas que originaram tratamento
o de não co
onformidadee, estão ainda algumass em
implementação.

Env
volvimento c
com a Comu
unidade
No ano
a de 2010
0, a área de Comunicaçã
ão e Imagem
m deu a conhecer a miss
são da SIMT
TEJO, o seu
u crescimento
o, os
seus
s resultadoss e as açções que protagoniza e sensibiliz
zou as pop
pulações loccais para os
o benefício
os e
cond
dicionamento
os das emprreitadas.
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Plan
neamento e execução de
d campanh
has de comu
unicação da
as obras
A re
ealização de
e empreitada
as pela emp
presa afeta a
rotin
na dos mun
nícipes, o que torna necessário o
diálo
ogo constan
nte com a comunidade
e. Assim, o
os
Mun
nicípios, as p
populações afetadas,
a
os
s moradores e
os comerciantes
c
s são inform
mados da finalidade
f
da
as
obra
as e duração
o e também são sensibilizados para a
impo
ortância de m
melhorar as condições
c
am
mbientais.
A co
omunicação das empreita
adas que se realizaram n
no
eixo
o Terreiro do Paço/Alcânttara, em Lisb
boa, é um do
os exemplos da atuação do Gabinetee de Comuniicação e Ima
agem
da SIMTEJO.
S
A comunicaçã
ão da obra de
estacou a re
ecuperação do
d rio com o facto de os esgotos de 120 mil lisbo
oetas
deix
xarem de serr lançados ao
o Tejo sem trratamento.

Implementação
o do Program
ma de Educação Ambie
ental
ucativo “Ama
a a Água” da
a SIMTEJO te
em o objetivo
o de sensibilizar as
O Programa Edu
olas do 1.º C
Ciclo do Ensino Básico e a populaçã
ão em geral para a importância
esco
da água
á
e da su
ua preservaçção. Este Prrograma é esssencial parra que os cid
dadãos
com
mpreendem a ligação en
ntre a água, enquanto re
ecurso esca
asso e essencial à
vida
a, e o impacto
o do ser hum
mano no amb
biente.
As escolas
e
insccritas na iniciativa “A aventura
a
da água – em
m busca da tampa
perd
dida” recebem
m diversos materiais
m
ped
dagógicos, p
podem partic
cipar num concurso
esco
olar e acederr ao blogue (http://ama-a
(
a-agua-SIMT
TEJO.com).

Des
senvolvimen
nto de ações
s de responsabilidade s
social
Rea
alização da “2
2.ª Regata SIMTEJO/ME
S
ETRO” no R
Rio Tejo que teve como objetivo
o
prom
mover o trab
balho da em
mpresa ao níível da desp
poluição dos
s recursos hídricos.
Dura
ante a regatta foi ainda feita uma re
ecolha de d onativos para apoiar o projeto
“Vela Para Todo
os” da Federração Portug
guesa de De
esporto e do Náutico Clube Boa
Espe
erança.
A SIMTEJO tevve participaçã
ão no projetto de respon
nsabilidade social
s
lançad
do pelo
Jard
dim Zoológicco de Lisboa
a, visando incentivar en
ntidades púb
blicas e priv
vadas a
conttribuir para o bem-estar dos seus an
nimais e parra a conserv
vação das es
spécies
em habitat naturral. Neste prrojeto, a SIM
MTEJO apadrrinhou um fla
amingo e org
ganizou
uma
a visita ao Ja
ardim Zoológico com os filhos dos collaboradores da empresa.
Dina
amização de
e visitas de estudo e institucionais
s
A SIMTEJO tem
m dinamizado
o junto da co
omunidade e
escolar e téc
cnica várias visitas
em diferentes
d
ET
TAR, onde podem
p
compreender o cicclo urbano da
d água e conhecer
toda
as as etapas que garante
em a qualidad
de da água.
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Dura
ante as visita
as são disponibilizados dados
d
sobre a atividade da
d SIMTEJO e materiais informativos
s.
Dura
ante o ano d
de 2010, reallizaram-se um total de 1 20 aos subs
sistemas de Beirolas, Chhelas, Alcânta
ara, Alverca, Vila
Fran
nca de Xira e Mafra, Frie
elas e S. Joã
ão da Talha , correspond
dentes a um total de 1.6695 visitantes
s, na sua gra
ande
maio
oria alunos.
Subsiste
ema
Beirolas
Chela
as
Alcânta
ara
Alvercca
Vila Franca de Xira
Mafra
Friela
as
S. João da Talha
TOTA
AL

N.º de vissitas
46
18
10
9
7
5
4
3
102

N..º de visitantees
837
293
109
158
51
131
67
49
1.695

Con
ncessão de a
apoios e pa
atrocínios
Fora
am concedidos os seguin
ntes apoios e patrocínioss:






Asso
ociação ao Projeto
P
“Biod
diversidade L
Lisboa 2020”” da Câmara Municipal dde Lisboa, em
m parceria co
om a
Lisb
boa E-Nova e o Institu
uto da Con
nservação da
d Natureza
a, iniciativa que preten
nde aumenttar o
dese
empenho glo
obal da biodiversidade no
o Município de
d Lisboa en
ntre 2010 e 22020 em 20%
%;
Apoio à ação “C
Compre uma
a árvore – re
eflorestação de espécies
s autóctones””, uma inicia
ativa da Juntta de
Freg
guesia de Viila Franca de Xira, do C
Condomínio da
d Terra, da
a Associaçãoo de Benefic
ciários da Le
ezíria
Gran
nde e da Qu
uercus, com o objetivo d
de plantar árvores,
á
de forma a reduuzir as emiss
sões de carbono
para
a a atmosfera
a, tendo contado com a p
participação de vários co
olaboradoress da SIMTEJO;
Apoio à exposiçção “Biodiversidade e N
Nós”, da Soc
ciedade Portuguesa
para
a o Estudo das
d
Aves em
m Portugal, que alertou o público para
p
as
presssões conduccentes à perrda da biodivversidade.

Des
senvolvimen
nto de materrial de apoio
o às visitas às ETAR
As telas
t
da SIMTEJO usada
as em obras e publicidad
de foram aprroveitadas para se
prod
duzir carteira
as para cartõ
ões e serem
m oferecidass aos alunos
s que visitarem as
ETA
AR. Com a re
eutilização das telas, aprroveita-se a durabilidade
e e impacto gráfico
g
do material
m
e tam
mbém se aju
uda a preserv
var o ambien
nte.
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Saú
úde e segu
urança do consumidor
Serv
viços Laborratoriais
Dura
ante o ano d
de 2010 foram recebida
as 10 858 a
amostras, ten
ndo sido rea
alizados 38.8826 ensaios de rotina e 678
ensa
aios extra, nas duas unid
dades labora
atoriais. Fora
am subcontra
atados cerca
a de 1710 ennsaios, estan
ndo 90% do peso
de subcontrataç
s
ão alocado aos
a planos de
d rotina e, d
destes, 53% ao programa
a de autoconntrolo de lam
mas desidrata
adas,
para
a efeitos de a
avaliação da conformidad
de legal.
Refe
erem-se com
mo relevante
es para a análise
a
dos dados apre
esentados, o facto de o laboratório
o ter passad
do a
asse
egurar o con
ntrolo analítico da ETAR
R de Alverca
a, com progrrama intensivo de acom
mpanhamento
o, assim com
mo o
conttrolo analítico
o inerente à extensão do
o processo d
de tratamentto da ETAR de Alcântarra e a extens
são do progrrama
de controlo
c
de la
amas desidrratadas, reprresentando e
este último um
u acréscimo
o considerávvel no recurs
so à área téccnica
instrrumental de A
Absorção Attómica.
O La
aboratório in
ntegrou tamb
bém a equipa
a envolvida n
no projeto WWW4,
W
no âm
mbito do proograma LIFE Ambiente, te
endo
participado na p
planificação dos
d trabalho
os a desenvo
olver e na re
ealização da
a amostrage m e dos ens
saios da fasse de
cara
acterização in
nicial.
Em Maio entrou em funcio
onamento a primeira fa
ase da nov
va plataforma de consuulta de resultados via Web,
W
INLA
ABLims, atra
avés da qua
al é possível ter acesso aos resultad
dos logo que
e os mesmoos se enconttram disponííveis,
com
m acesso tam
mbém fora da
a área de serrviço da emp
presa.
Os indicadores de desemp
penho do La
aboratório re
egistaram ín
ndices de 94
4,0% de cum
mprimento para
p
o prazo de
exec
cução dos e
ensaios, aferrido a partir da disponibiilização dos dados na plataforma IN
NLABLims, com
c
uma taxxa de
% de situaçõ
resu
ultados provissórios confirmados de 98
8,5%. Nos 6%
ões em que o prazo não se cumpriu, o número médio
m
foi de
d dias de atrraso.
No primeiro
p
sem
mestre de 201
10 decorrera
am a auditoria
a interna, rea
alizada pela Relacre e exxterna pelo IPAC.
Man
nteve-se a Accreditação da
as duas unid
dades, para o
os parâmetro
os: pH, Sólid
dos totais e S
Sólidos voláteis (matriz águas
resid
duais e lam
mas), Sólidoss Suspensos
s Totais, Só
ólidos Suspensos voláte
eis, Sólidos Suspensos
s fixos, Carê
ência
Quím
mica de oxig
génio, Carên
ncia Bioquím
mica de oxig
génio, Azoto
o Amoniacal, Azoto Kjelddhal, Nitrato
os, Fósforo Total
T
(mattriz águas rresiduais); na
n Unidade de Beirolass, em exclu
usivo, para os parâmettros Cloretos (matriz águas
resid
duais), Cádm
mio, Cobre, Níquel, Chumbo, Zinco, Crómio (ma
atriz lamas); na unidadee de Frielas, em exclusivvo, a
Acre
editação para os parâme
etros: Bactérrias Coliform
mes Termoto
olerantes, Es
scherichia cooli, Salmonella e Enteroccocos
na matriz
m
águass residuais trratadas, de acordo
a
com os termos aplicáveis
a
do
o designado na Circular do IPAC nº 2 de
2009
9.
Salie
enta-se que a auditoria IPAC foi de renovação, dando início
o a um novo ciclo de acoompanhamen
nto de três anos,
a
no âmbito
â
da qual foram extensivamen
e
nte auditado
os a maioria dos parâmetros englobbados na ac
creditação, te
endo
deco
orrido de form
ma muito positiva.
de 2010 o Laboratório integrou o ciclo de aud
Em Novembro d
ditorias no âmbito
â
do pprocesso de Certificação
o em
ente e Segurança, mante
Qua
alidade Ambie
endo-se eng
globado no mesmo.
m
A árrea de Laborratórios particcipou ainda em
e ensaios iinter-laborato
oriais, promo
ovidos pela eentidade IELAB, nas mattrizes
Águas Residuaiss, Lamas e ensaios
e
prom
movidos pelo
o programa QWAS,
Q
na matriz
m
lamas.. Na área de
e microbiolog
gia, a
Unid
dade Labora
atorial de Frie
elas participo
ou ainda no Circuito QM
M (AquacheK
K), nos parâm
metros: Bactérias Coliforrmes,
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Bacttérias Coliforrmes Termotolerantes, Escherichia
E
ccoli, Salmonelas, e Enterococos. O ddesempenho
o foi conside
erado
glob
balmente satiisfatório em toda
t
esta pa
articipação.
Deu-se continuid
dade ao prog
grama de ap
poio a estágio
os profission
nais, tendo sido orientadoos um estágio profissional de
12º ano e um se
egundo ao nível da licenciatura, este
e último dand
do início aos
s ensaios préévios para im
mplementaçã
ão de
méto
odos alternativos para oss parâmetros
s Carência B
Bioquímica, Sólidos
S
Totais e Sólidos S
Suspensos Totais.
T
Proc
cedeu-se à e
elaboração de
d um cadastro de equipa
amentos de amostragem
m, instaladoss em cada ET
TAR, com vista à
melh
horia na gesstão de funccionamento deste tipo d
de dispositivo
os, estando em fase dee estruturaçã
ão, um plano de
verifficação para os amostrad
dores automá
áticos.
A convite
c
da Relacre, a SIMTEJO, através d o laboratório-Unidade de Beirolass, integrou como entidade
orga
anizadora/pa
articipante, o ensaio Inter-laboratorial de amostrag
gem de água
as residuais rrealizado em
m Novembro..
O La
aboratório co
olaborou ain
nda com uma
a entidade fo
ormadora ex
xterna na rea
alização de aação de form
mação no âm
mbito
da microbiologia
m
a, tendo a me
esma sido ab
berta a particcipantes exte
ernos e deco
orrido na Uniddade Labora
atorial de Frie
elas.
Deu-se início à p
prestação de
e serviços pa
ara cliente exxterno, como
o apoio a empresa do Gruupo AdP.
Aná
álises efetua
adas e incum
mprimentos
Das 2.310 análisses requerida
as pela legis
slação apena
as 1.457 tem
m associadas valores limittes de emiss
são. Das aná
álises
requ
ueridas a SIM
MTEJO realizou a sua totalidade,
t
se
endo que da
as 1.457 com
m valores lim
mite de emis
ssão associa
ados,
1.43
31 estavam cconforme.
Das análises efe
etuadas 98%
% apresentam
m resultados em conformidade com a legislação aaplicável.

Qualida
ade do efluentte tratado
Análisees
não
conform
mes
2%

Análises
conformes
c
98%

As situações de
e incumprim
mento dos valores
v
limite
es definidos
s nas licenças de desccarga, estão essencialm
mente
relac
cionadas com
m:


ETAR de Frielas: Apesar de me
elhorias sign
nificativas, co
ontinuaram a verificar-see alguns incu
umprimentoss dos
valores de Sólidoss Suspensos
s Totais (S
SST). Este incumprimen
nto está reelacionado com
c
deficiên
ncias
conceptuais e estruturais da ET
TAR de Frie
elas. Foram implementad
dos alguns m
melhoramenttos, mas, pa
ara a
correção
o definitiva desta
d
situaçã
ão, a SIMTEJJO tem prevista a preparração de um
m novo plano que passará
á por
alterações mais proffundas na lin
nha de tratam
mento e que poderá inclu
uir, entre outrras, a instala
ação de selettores
anaerób
bios a monta
ante dos tan
nques de a rejamento, a otimização
o do funcionnamento da biofiltração (ou,
eventualmente, a conversão do
os biofiltros em filtros) e a instalação de linha de tratame
ento dedicad
da às
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escorrên
ncias. Registaram-se, ainda, algu
uns incump
primentos no
n que dizz respeito aos resulttados
microbio
ológicos, resu
ultantes de problemas
p
fu
uncionais com
mplexos na instalação dee desinfeção por UV.
ETAR d
de São Joã
ão da Talha
a: durante o ano verificaram-se alguns incum
mprimentos, provocadoss por
descargas de águass residuais industriais não
o compatíveiis com o trata
amento.
ETAR d
da Póvoa da
a Galega: du
urante o ano
o verificaram
m-se alguns incumprimenntos no parâmetro bacttérias
coliforme
es termotole
erantes, devid
do a afinaçõe
es do sistem
ma de desinfe
eção instaladdo no final do
o ano anterio
or.
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SIMTEJO
Ind
dicador

Re sposta

Pág
gina

Valo
or

8,13-1
16, 18,
29, 49

Form
mas de Gestão

-

ASPE
ECTO: DESEM
MPENHO ECON
NÓMICO
Valo
or económico dirrecto gerado

4 012
44

Rece
eitas

4 012
44

Valo
or económico dis
stribuído

5 409
50

Custos operacionais
EC1

Valor económic o directo gerado e distribuído
(milhares de euros)

Salários e benefícios de
d empregados

3 159
30
3
31

5 547

Paga
amento a Fornecedores de Capital

5 467

Paga
amentos ao Estad
do

9 182
54

Inves
stimentos na comu
unidade

- 6 397

Valo
or económico acu
umulado
EC2

Implicações fina
anceiras e outros riscos e oportunid
dades para
as actividades da
d organização, de
evido às alteraçõe
es
climáticas

EC3

Cobertura das obrigações
o
em ma
atéria de plano de beneficios
da organização (valor em euros)

Enca
argos sobre remun
nerações

3
32

1 197

EC4

nceiros significativo
os, recebidos pelo
o governo
Beneficios finan
(valor em euros))

sídios recebidos (F
Fundo Perdido)
Subs

3
33

14 372

-

-

ASPE
ECTO: PRESENÇA NO MERC
CADO
Variação da pro
oporção do salário mais baixo comp
parado com
o entre o salário mais
m
baixo da SIM
MTEJO e o
Rácio
o local, nas unidad
des operacionais
EC5* o salário mínimo
salárrio minimo naciona
al
importantes.

-

1,23

EC6

Política, prática
as, e proporção da
as despesas em
fornecedores loc
cais (milhares de euros)

-

não ex
xistem

EC7

Procedimentos para contratação local e proporção de
ados na comunida
ade local
membros de altta gerência recruta
em unidades op
peracionais import antes

-

não ex
xistem

ASPE
ECTO: IMPACT
TES ECONÓMIICOS INDIRECT
TOS

EC8

Desenvolvimento
o e impacto de inv
vestimentos em
infraestruturas e serviços fornecid
dos, essencialmen
nte para
benefício público
o através de comp
promisso
comercial em géneros ou sem fin
ns lucrativos

EC9*

Identificação e descrição de impa
actes económicos
s indirectos
significativos, in
ncluindo a extensã
ão dos impactes

3
33

-

-

-

* Ind
dicadores com
mplementares
Responde pa
arcialmente
Não respond
de
Responde to
otalmente
Indicador ve
erificado
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SIMTEJO
Respostta

Págiina
8, 13-15
5, 18,
29, 34, 49-50

Form
mas de Gestão
o

Valor
-

ASPECTO: MATER
RIAIS
EN1

Consum
mo de materiais po
or peso ou volume
e

EN2

Materiaiis utilizados que são
s resíduos reciclados de fontes
externas
s

Total (ton/an
no)

4
34

-

5 46
64 448

N/D

ASPECTO: ENERG
GIA
Gasolina (G
GJ/ano)
EN3

Consum
mo directo de enerrgia, segmentado
o por fonte primária

Gasóleo (GJ
J/ano)

62
34-3
36

Gás Naturall (GJ/ano)

94

EN4

Consum
mo indirecto de en
nergia, segmentad
do por fonte primá
ária Electricidade (GJ/ano)

3
36

EN5*

Energia economizada de
evido a melhorias em conservação e
eficiênciia

-

EN6*

Iniciativa
as para fornecer produtos
p
e serviço
os com baixo
consumo de energia, ou que usem energia
a gerada por
s renováveis, e a redução na neces
ssidade de energia
recursos
resultan
nte dessas iniciatiivas

EN7*

Iniciativa
as para redução do
d consumo indire
ecto de energia e a
redução
o alcançada

duzida na
Energia prod
cogeração (KWh/ano)
(

3 065

44 885
14

N/D

37
36-3

17 072
6 41

3
37

N/D

37-3
38

8 893
82

ASPECTO: ÁGUA
EN8

Consum
mo de água segme
entado por fonte

EN9*

Fontes de
d água significattivamente afectad
dos pelas captaçõ
ões
de água
a

0*
EN10

Percentagem e volume to
otal de água recic
clada e reutilizada
a

no)
Total (m3/an

N/A

3
38

N/D

ASPECTO: BIODIV
VERSIDADE

EN11

ação e áreas das terras pertencenttes à organização
o,
Localiza
arrendad
das ou por ela ge
eridas, em áreas protegidas
p
e em
áreas ric
cas em biodiversidade, exteriores às áreas protegid
das

2
EN12

Impacte
es significativos da
as actividades, produtos
p
e serviço
os
da organ
nização na biodive
versidade em área
as protegidas e em
m
áreas ric
cas em biodiversidade exteriores às
à áreas protegida
as

38
8

EN13
3*

Habitats
s protegidos ou re
estaurados

38
8

EN14
4*

gias, medidas em
m vigor e planos fu
uturos para a gesttão
Estratég
dos imp
pactes na biodiverrsidade

38
8

EN15
5*

L
Vermelha da
a IUCN e em lista
as
Número de espécies na Lista
o com habitats em
m áreas afectada
as
nacionais de conservação
nadas por nível de
e risco de extinçã
ão
por operrações, descrimin
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Total (Km2)

38
8

0

N/A
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SIMTEJO
Respostta

Págiina

Valor

ASPECTO: EMISSÕES, EFLUEN
NTES E RESÍDU
UOS

EN16
6

Total de
e emissões de gas
ses com efeito de
e estufa, directas e
indirecta
as, por fonte de energia
e

Gasolina (to
on/ano)

4

Gasóleo (ton/ano)

198

Gás Naturall (ton/ano)

39-4
40

Electricidade (ton/ano)

1 743
17

TOTAL (ton
n/ano)

1 945
17

EN17
7

Outras emissões
e
indirecttas de gases com
m efeito de estufa
relevante
es, por peso

-

EN18
8*

Iniciativa
as de redução das
s emissões de ga
ases com efeito de
d
estufa e a redução alcanç
çada

4
40

EN19
9

Emissõe
es de substância
as destruidoras de
e ozono, por peso
o

COV (ton/an
no)

NOx, SO
Ox e outras emis sões atmosférica
as significativas

15
4
40

SOx (ton/an
no)

5

COVNM (ton/ano)

EN21

EN22
2

3
EN23

EN24
4*

EN25
5*

Total de
e efluentes líquido
os classificados po
or qualidade e po
or
destino

Total (m3/an
no)

Quantidade total de resíd
duos por tipo e po
or método de
nto
tratamen

Resíduos perigosos
p
(ton/ano)
Valorização (Códigos R)
(ton/ano)
Eliminação (Códigos D)
(ton/ano)
Resíduos não
n
perigosos
(ton/ano)
Valorização (Códigos R)
(ton/ano)
Eliminação (Códigos D)
(ton/ano)

Número e volume total de
e derrames signifiicativos
e resíduos transpo
ortados, importad
dos, exportados ou
o
Peso de
tratados
s considerados pe
erigosos nos term
mos da Convençao
o
da Basilleia - Anexos I, II,, III e VIII, e perce
entagem de
carregam
mentos de resíduos transportados internacionalmen
nte
ação, tamanho, estado
e
de protecç
ção, e valor da
Identifica
biodivers
sidade das fontes
s de água (e respe
ectivos
ecossis temas ou habitats
s) significativame
ente afectadas pella
ga e escoamento de água realizado
os pela organizaç
ção
descarg
relatora
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N/D
23,1

NOx (ton/an
no)
EN20
0

N/D

Área inunda
ada (m2)

2,5

41
40-4

60 384
109 66

14
11
3
41-4
43
7 281
76
7 893
71
4 388

-

0

-

N/A

-
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SIMTEJO
Respostta

Págiina

Valor

ASPECTO: PRODU
UTOS E SERV
VIÇOS

EN26
6

Iniciativa
as de mitigação dos
d impactes amb
bientais dos
produtos
s e serviços da orrganização, e a extenção
e
do impac
cte
da mitig
gação

EN27
7

Percent agem recuperada
a dos produtos vendidos e das sua
as
respectiivas embalagens

37-3
38

-

N/A

ORMIDADE
ASPECTO: CONFO

EN28
8

Valor monetário de multa
as significativas e o número total de
sanções
s não-monetárias , pelo não cumpriimento das leis e
regulaçõ
ões ambientais

Valor (euros
s)

4
44

0

SPORTE
ASPECTO: TRANS

EN29
9*

Impacte
es ambientais sign
nificativos do tranporte de produtos
se
outros bens
b
e materiais utilizados
u
nas ope
erações da
organiza
ação, bem como do tranporte de trrabalhadores

-

N/D

-

N/D

ASPECTO: GERAL
L

EN30
0*

e custos e investim
mentos com a pro
otecção ambienta
al,
Total de
por tipo..

s)
Valor (euros

* Ind
dicadores com
mplementares
Respo
onde parcialme
ente
Não re
esponde
Respo
onde totalmentte
Indica
ador verificado
o
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SIMTEJO
In
ndicador

R
Resposta

Pá
ágina
8, 13-16,
18, 45, 4950

Form
mas de Gestão

Valo
or

-

ASP
PECTO: EMPR
REGO
LA1

Mão-de-obra
a total por tipo de
d emprego (tem
mpo integral ou
parcial), tipo
o de contrato de trabalho (integrral ou parcial) e
por região

Total Trabalh
hadores

215
45

Efectivos
t
% Contrato a termo

37

Total de Saíd
das em 2010

11

Taxa Rotativiidade Global

5,1%

Mulheres
LA2

LA3**

Criação de empregos
e
e taxa
a de rotatividade
e por faixa
etária, géne
ero e região

178

2

Homens

45

26 a 35

9
3

36 a 45

2

46 a 55

0

56 a 65

6

Benefícios para
p
os colabora
adores a tempo integral,
i
que
não são atribuidos aos cola
aboradores temp
porários ou a
tempo parcial

46

ASP
PECTO: TRAB
BALHO/RELAÇ
ÇÕES DE GE
ESTÃO
LA4

m de empregado
os representado
os por
Percentagem
organizaçõe
es sindicais

LA5

Período mín
nimo de anúncio sobre mudança
as nas
operações da
d organização relatora,
r
incluind
do se está
especificado
o em acordos sindicais

m de empregad
dos
Percentagem
representado
os por organiza
ações
sindicais

46

-

22%
ão se
Nã
enc ontra
de
efinido

ASP
PECTO: SAÚD
DE E SEGURA
ANÇA OCUPA
ACIONAL

LA6**

Percentagem
m da mão-de-ob
bra total represen
ntada em
comités form
mais de saúde e segurança, com
mpostos por
gestores e trabalhadores,
t
que ajudam na monitorização
m
e
aconselham
mento sobre prog
gramas de segurrança e saúde
ocupacionall

m da mão-de-ob
bra total
Percentagem
representada
a em comités fo
ormais de
saúde e segu
urança

100%

Nº de óbitos

1

equência
Índice de Fre
LA7

Tipo de lesõ
ões, dias perdido
os, índice de abs
sentismo e
número de óbitos
ó
relacionad
dos com o traba
alho

Taxa de doen
nças profission
nais

12
4
48-49

5%

Taxa de abse
entismo

LA8

Educação, formação,
f
acons
selhamento, prevenção e
programas de
d controlo de risco para assistiir os
colaboradorres, as suas fam
milias, ou membo
os da
comunidade
e, a respeito de doenças
d

LA9**

Temas relattivos a higiene e segurança cobe
ertos por
acordos form
mais com sindic
catos

Relattório de Susteentabilidade 2010
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Total de horas de formação em
m Higiene e
balho
Saúde no Trab

0
497

Taxa de dias
s perdidos

4
49-50

1 822

cável por não ex
xistirem acordos
Não aplic
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SIMTEJO
In
ndicador

R
Resposta

Pá
ágina

Valo
or

ASP
PECTO: FORM
MAÇÃO E EDU
UCAÇÃO
N.º Total de Horas
H
de Forma
ação

4075

N.º de horas por
p trabalhado
or

19,0

Administradore
es Executivos
LA10
0

Média de ho
oras de formação
o por ano, por empregado e por
Chefias
categoria
Chefias Interm
médias

0,0
4
49-50

8,0
27,7

Técnicos Supe
eriores

36,2

Técnicos Operracionais

18,1

LA11
1*

Programas para gestão de competências
c
e aprendizagem
ao longo da vida que suport em a empregabilidade dos
s e os assistam na gestão dos objectivos
o
de
empregados
carreira

4
48-49

LA12
2

Percentagem
m de funcionário
os que recebem,, regularmente,
análises de desempenho e de desenvolvime
ento da carreira

-

100%

ASP
PECTO: DIVER
RSIDADE E IG
GUALDADE DE OPORTUN
NIDADES
LA13
3

Composição
o da direcção e do grupo respon
nsável pela
governação empresarial; pro
oporção homem//mulher, faixa
etária, mino
orias e outros ind
dicadores de dive
versidade

Caracterizaçã
ão dos trabalha
adores por
género e faix
xa etária, por categoria
c
profissional

5
50-51

Administrado
or Executivo

Não aplicável

Média Salário Homens

6636

Média Salário Mulheres

Não aplicável

Administrado
or Não Executiv
vo

Não aplicável

Média Salário Homens

1057

Média Salário Mulheres

Não aplicável

Chefias

Não aplicável

Média Salário Homens

4036

Média Salário Mulheres
LA14
4

Rácio entre a média de salá
ário atribuido ao homem e a
alário atribuido à mulher, na mes
sma categoria
média de sa
profissional

Chefias Interm
médias

Não aplicável

51

94%

Média Salário Homens

3051

Média Salário Mulheres

2879

periores
Técnicos Sup

88%

Média Salário Homens

2137

Média Salário Mulheres

1888

Técnicos Ope
eracionais
Média Salário Homens
Média Salário Mulheres
Técnicos Apo
oio Administrattivo
Média Salário Homens
Média Salário Mulheres

106%
1056
1115
116%
1128
1304
,

* Indicadores co
omplementare
es
Responde
e parcialmen
nte
Não responde
Responde
e totalmente
Indicadorr verificado
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SIMTEJO
Respo
osta
Form
mas de Gestão

Pá
ágina

Valor

8, 13
3-16, 18,
4
49-50

-

-

0

-

0

-

0

18-19

0

18-19

N existem
Não

18-19

N existem
Não

18-19

N existem
Não

ASP
PECTO: INVES
STIMENTO E PRÁTICAS DE
D PROCURE
EMENT

HR1

HR2

Percentagem
m e número total de contratos de
e investimentos significativos qu
ue
incluam cláus
sulas referentes
s a direitos huma
anos ou que fora
am submetidos a
avaliações re
eferentes a direit os humanos
Percentagem
m de empresas contratadas
c
e fornecedores crític
cos que foram
submetidos a avaliações refe
erentes a direitos humanos e as
s medidas
tomadas

Número total de horas de forrmação em polít icas e procedim
mentos relativos a
s direitos human
nos relevantes para
p
as operaçõe
es, incluindo a
HR3** aspectos dos
percentagem de funcionários
s que beneficiara
am de formação

ASP
PECTO: NÃO--DESCRIMINA
AÇÃO
HR4

Número total de casos de dis
scriminação e as
a medidas toma
adas

ASP
PECTO: LIBER
RDADE DE AS
SSOCIAÇÃO E SINDICALIZ
ZAÇÃO
HR5

Operações id
dentificadas em que o direito de
e exercer a liberd
dade de
associação e a negociação coletiva
c
pode co
orrer risco significativo e as
medidas tomadas para apoia
ar esse direito

ASP
PECTO: TRAB
BALHO INFAN
NTIL
Operações id
dentificadas com
mo tendo risco s ignificativo de oc
corrência de
ntil e as medidas
s tomadas para contribuir para a abolição do
HR6** trabalho infan
trabalho infan
ntil

ASP
PECTO: TRAB
BALHO FORÇ
ÇADO E COM PULSÓRIO
HR7

Operações id
dentificadas com
mo tendo risco s ignificativo de oc
corrência de
trabalho força
ado ou análogo ao
a escravo e as medidas tomad
das para contribuir
para a sua errradicação

* Indicadores co
omplementarres
Responde parcialmente
e
onde
Não respo
Responde totalmente
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SIMTEJO
Resposta
Form
mas de Gestão

Págin
na

Valo
or

8, 13-16
6, 18,
49-50, 52

-

-

-

ASPECTO: COMUN
NIDADE
SO1

Natureza, âmbiito e eficácia de quaisquer
q
program
mas e práticas parra avaliar e
gerir os impacto
os das operações
s nas comunidade
es, incluindo a enttrada,
operação e saíd
da

UPÇÃO
ASPECTO:CORRU
SO2

Percentagem e número total de unidades de negó
ócio analisadas
relativamente a riscos associado
os com corrupção
o

-

0

SO3

Percentagem de
d colaboradores formados
f
nas polííticas e procedime
entos de
anti-corrupção da
d organização

-

0

SO4

Acções como resposta
r
a ocorrên
ncia de situações
s de corrupção

-

0

Posições quantto a políticas públlicas e participaçã
ão na elaboração de
políticas pública
as e lobbies

-

xistem
Não ex

Valor total de contribuições
c
finan
nceiras e em espé
écie para partidos políticos,
políticos ou ins tituições relaciona
adas

-

0

-

0

-

0

ASPECTO: POLÍT ICA PÚBLICA
SO5

SO6**

ORRÊNCIA DE
ESLEAL
ASPECTO: CONCO
SO7**

Número total de
e acções judiciais
s por motivos de concorrência
c
desle
eal, antitrust, práticas de
d monopólio e se
eus resultados

ASPECTO: CONCORDÂNCIA
SO8

Valor monetário
o de multas signifficativas e número
o total de sanções
s não
monetárias por não cumprimento
o de leis e regulaç
ções

* Ind
dicadores com
mplementares
Responde parcialmente
p
Não respond
de
Responde to
otalmente
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SIMTEJO
Resposta
a
Form
mas de Gestão

Págin
na

Valo
or

8, 13-16,, 18,
49-50, 55
5

-

55-57
7

-

ASPECTO: SAÚDE
E E SEGURAN
NÇA DO CONS
SUMIDOR

PR1

Fases do ciclo
o de vida de produ
utos e serviços em
e que os
impactos na s aúde e seguranç a são avaliados visando
v
melhoria, e a percentagem
p
de produtos
p
e serviç os sujeitos a
esses procedim
mentos

Número total de
d ocorrências de
e não conformidad
de com a
legislação e co
om os códigos vo
oluntários relativo
os aos
PR2**
impactos dos produtos e serviç
ços na saúde e na
a segurança
do consumidorr, por tipo de resu
ultado

56

2%

-

N/A

-

N/A

52

52

RODUTOS E SERVIÇOS
S
ASPECTO: ROTULAGEM DE PR

PR3

PR4**

PR5

Tipo de informa
ação dos produto
os e servidos requ
ueridos pelos
procedimentos
s, e percentagem
m de produtos e se
erviços
sujeitos a tais requisitos de info
ormação

Número de oco
orrências de não--conformidade co
om a
legislação e có
ódigos voluntários
s referente a inforrmações e
rotulagem do produtos
p
e serviço
os, por tipo

Práticas relacionadas com a sa
atisfação do cons
sumidor,
incluindo resultados de pesquis
sa sobre o assun
nto

N
Número
de Recla
amações

LICIDADE
ASPECTO: PUBL

PR6

PR7**

Programas parra adesão a leis, padrões e código
os voluntários
relacionados com
c
comunicaçõe
es de mark eting , incluindo
publicidade, prromoção e patroc
cinios

Número total de
d ocorrências de
e não conformidad
de com a
legislação e co
om os códigos vo
oluntários relativo
os a
publicidade e marketing,
m
incluin
ndo anúncios, pro
omoções e
patrocínios, po
or tipo

-

Não ex
xistem

-

Não ex
xistem

-

0

-

0

ACIDADE DO CLIENTE
C
ASPECTO: PRIVA
PR8**

Número total de
d reclamações registadas
r
relativa
as à violação
da privacidade de clientes

ASPECTO: CONC
CORDÂNCIA
PR9

ãoValor monetáriio de multas (significativas) por nã
conformidade com
c
leis e regula
amentos relativos ao
fornecimento e uso de produtos
s e serviços

* Ind
dicadores com
mplementares
s
Responde parcialmente
p
Não respon
nde
Responde totalmente
t
Indicador verificado
v
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9 – SIGLA
AS
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