ANO: 2017
Missão, objetivos e princípios gerais de atuação
Princípios
As empresas detidas pelo Estado devem:
Cumprir a missão e os objetivos que tenham sido determinados para a empresa,
de forma económica, financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a
parâmetros exigentes de qualidade, procurando salvaguardar e expandir a sua
competitividade, respeitando os princípios de responsabilidade social,
desenvolvimento sustentável, serviço público e satisfação das necessidades da
coletividade que lhe hajam sido fixados.

Grau de
cumprimento

Total

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

Total

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

Total

Definir estratégias de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental,
estabelecendo os objetivos a atingir e os respetivos instrumentos de planeamento,
execução e controlo.
Adotar planos de igualdade, após diagnóstico da situação, de forma a alcançar uma
efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a
eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e
profissional.
Informar anualmente os membros do Governo, a tutela e o público em geral de
como foi prosseguida a missão, do grau de cumprimento dos objetivos, de como
foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável
e os termos do serviço público, e de como foi salvaguardada a sua competitividade.

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

Total

Fundamentação
A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. cumpre a sua missão e os
objetivos fixados de forma económica, financeira, social e
ambientalmente eficiente.
Anualmente, é apresentado no Relatório e Contas uma avaliação da
atividade desenvolvida.
A divulgação da missão da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A,
dos seus objetivos e das políticas desenvolvidas é realizada através
do seu Relatório e Contas anual e do Relatório do Governo
Societário.
A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. elabora anualmente o seu
plano de atividades e orçamento de acordo com os recursos e fontes
de financiamento disponíveis e considerando a sua missão e objetivos
fixados.
A estratégia de sustentabilidade da AgdA - Águas Públicas do
Alentejo, S.A. encontra-se disponível no seu Relatório e Contas
anual.

Total

A AgdA- Águas Publicas do Alentejo, S.A., enquanto participada a
AdP subscreveu o Código de Conduta de Empresas.

Total

A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. cumpre na íntegra as
obrigações de reporte de informação anual e ao público em geral e
à AdP, SGPS, cabendo a esta o reporte de informação anual
consolidada à tutela.
Anualmente, é apresentado no Relatório e Contas com uma
avaliação da atividade desenvolvida.

Total

Toda a atividade do Grupo AdP e da AgdA - Águas Públicas do
Alentejo, S.A. é norteada pelo cumprimento rigoroso das normas
legais, regulamentares, éticas, deontológicas e boas práticas.
Neste contexto, a AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. adota um
comportamento eticamente irrepreensível na aplicação de normas
de natureza fiscal, de branqueamento de capitais, de concorrência,
de proteção do consumidor, de natureza ambiental e de índole
laboral.

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

Total

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

Total

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

Total

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

Total

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

Total

O Grupo AdP e a AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. apostam
na formação dos seus colaboradores, desenvolvendo as suas
competências e potenciando novos desafios e oportunidades
profissionais internas.
A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. permite e incentiva os
seus colaboradores a alargarem o seu portefólio de conhecimentos
e competências através da frequência de programas avançados de
formação.
A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. tem em vigor um Sistema
de Gestão do Desempenho que é utilizado numa perspetiva
desenvolvimentista e positivista.
A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. respeita toda a legislação
vigente referente à matéria de aquisição de bens e serviços e tem
implementado um conjunto de boas práticas internas orientadas por
princípios de economia, eficácia e de igualdade de oportunidades e
com vista à salvaguarda da transparência, publicidade e concorrência.
A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. divulga anualmente as
transações que não tenham ocorrido em condições de mercado,
bem como uma lista dos fornecedores que representem mais de 5%
do total dos fornecimentos e serviços externos, se esta percentagem
corresponder a mais de um milhão de euros, através do seu
Relatório e Contas anual.
O Código de Conduta e Ética da AgdA - Águas Públicas do Alentejo,
S.A. expressa o seu compromisso com uma conduta ética e
transparente nos seus relacionamentos internos e externos, tendo
como objetivo o reforço dos padrões éticos aplicáveis a todos os
agentes e contribuindo para um desenvolvimento sustentável
consolidado.
Adicionalmente, foi elaborado o Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas da AgdA - Águas Públicas do
Alentejo, S.A. o qual visa reforçar o compromisso individual de cada
colaborador com as boas práticas no que respeita a relações com
terceiros.
A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. desenvolveu a sua
avaliação do cumprimento dos Planos de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas – 2011, através do preenchimento
de questionário desenvolvido e realizado sob a responsabilidade da
Auditoria Interna e Controlo de Risco, órgão funcional da AdP,
SGPS.
O Código de Conduta e Ética da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A.
encontra-se disponível em http://www.agda.pt/codigo-de-conduta-eetica.html

Estruturas de administração e fiscalização
Grau de cumprimento
Princípios
As empresas detidas pelo Estado devem:
Deter órgãos de administração e de fiscalização ajustados à dimensão e
complexidade da empresa, de forma a assegurar a eficácia do processo de
tomada de decisão e a garantir uma efetiva capacidade de supervisão, não
devendo exceder o número de membros em empresas privadas de dimensão
equivalente e do mesmo setor de atividade.

Total

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

Total

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

Total

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

Total

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

Total

Fundamentação
Cumprindo o disposto na legislação aplicável, a dimensão dos órgãos
de administração e fiscalização da AgdA - Águas Públicas do Alentejo,
S.A. estão perfeitamente ajustados à complexidade da sua missão,
perfeitamente alinhados com a estratégia definida para o Grupo
empresarial AdP, assegurando a eficácia do processo de tomada de
decisão e garantindo uma autêntica capacidade de supervisão
enquadrada no sector em que se insere.
O Modelo de Governo da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. em
alinhamento com o definido para as empresas participadas do Grupo
AdP, que assegura a efetiva segregação de funções de administração e
fiscalização, é composto, de acordo com os Estatutos da Sociedade
pelos seguintes Órgãos Sociais:
• A Assembleia Geral;
• O Conselho de Administração;
• O Fiscal Único
Os Administradores Não Executivos emitem anualmente um relatório
sobre o desempenho dos Administradores Executivos.
O Fiscal único emite um relatório e parecer sobre os documentos de
prestação de contas. Ambos os relatórios anuais são publicados no
Relatório e Contas da empresa.
A auditoria anual às contas AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. é
efetuada por entidade independente externa, que tem como
interlocutores privilegiados a Administração, o Fiscal Único e a Direção
Administrativa e Financeira.
De acordo com o estipulado na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 49/2007, a seleção e contratação do auditor externo é da
responsabilidade da AdP, SGPS, e dentro desta, dos membros não
executivos do Conselho de Administração, que asseguram as suas
condições de independência.
Os membros dos Órgãos Sociais da AgdA - Águas Públicas do Alentejo,
S.A. são eleitos por um período de três anos, podendo ser reeleitos.
No entanto, por imposição legal e estatutária o número de renovações
consecutivas não pode exceder o limite de três.
A gestão de risco enquanto pilar do Governo das Sociedades, foi
incorporada em todos os processos de gestão, tendo sido assumida
como uma preocupação constante de todos os gestores e
colaboradores das empresas que integram o Grupo AdP.
Os riscos económicos são atenuados por critérios de segurança e
prudência que têm em conta a dispersão geográfica dos investimentos
efetuados nas diferentes áreas de negócio e pela realização de estudos
prévios à sua concretização.
A abordagem aos riscos financeiros e operacionais é assegurada por
estruturas centralizadas de acompanhamento e controlo da atividade,
nomeadamente através da Direção Financeira (riscos cambiais e de taxa
de juro) e da Direção de Sistemas de Informação (manutenção de
políticas de controlo adequadas, controlo de acessos físicos e lógicos e
continuidade dos sistemas), ambos Corporativos.
Neste contexto, a AgdA está sujeita ao controlo da Auditoria Interna
e Controlo de Risco – Corporativo - que tem como principais objetivos
a identificação dos fatores de risco ao nível das principais catividades
empresariais e dos respetivos controlos-chave para reduzir ou eliminar
o seu impacte.

Remunerações e outros direitos
Grau de cumprimento
Princípios
As empresas públicas devem:
Divulgar publicamente em cada ano, nos termos da legislação aplicável, as
remunerações totais, variáveis e fixas, auferidas por cada membro do órgão
de administração e do órgão de fiscalização, distinguindo entre funções
executivas e não executivas.
Divulgar anualmente todos os benefícios e regalias, designadamente quanto
a seguros de saúde, utilização de viatura e outros benefícios concedidos pela
empresa.

Fundamentação
Total

A divulgação pública das remunerações totais, variáveis e fixas, auferidas
por cada membro dos diversos órgãos sociais da AgdA – Águas Publicas
do Alentejo, S.A. consta do Relatório e Contas anual.

Total

A divulgação anual de todos os benefícios e regalias de cada membro
dos diversos órgãos sociais da AgdA – Águas Publicas do Alentejo, S.A.
consta do Relatório e Contas anual.

Prevenção de conflitos de interesse
Princípios

Grau de
cumprimento

Os membros dos órgãos sociais das empresas públicas devem:
Abster-se de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses,
designadamente na aprovação de despesas por si realizadas.

Total

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

Total

Fundamentação
Os membros do Conselho de Administração da AgdA – Águas Publicas
do Alentejo, S.A. têm pleno conhecimento das normas relativas à
abstenção de participar na discussão e deliberação de determinados
assuntos e respeitam essas mesmas normas na sua atividade.
Não existem incompatibilidades entre o exercício dos cargos de
administração na AgdA – Águas Publicas do Alentejo, S.A. e os demais
cargos desempenhados pelos membros do Conselho de Administração.
Os membros do Conselho de Administração da AgdA – Águas Publicas
do Alentejo, S.A. cumprem todas as disposições legais relativas à
comunicação dos cargos exercidos em acumulação.
Os membros do Conselho de Administração, de acordo com o
estipulado no Estatuto do Gestor Público, comunicaram à Inspeção-geral
de Finanças todas as participações e interesses patrimoniais que
detinham, direta ou indiretamente, nas empresas onde exercem funções.

