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Stakeholders internos  

MOBILIZAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EMPRESARIAL 

 

EMPRESA 

O grupo Águas de Portugal (AdP) actua nas áreas de abastecimento de água, 

saneamento de águas residuais e tratamento e valorização de resíduos, envolvendo 

um conjunto de empresas que, em parceria com os municípios, presta serviços a 

cerca de 80% da população portuguesa.  

 

Com uma actividade profundamente ligada à valorização e protecção do ambiente 

natural e humano, o grupo AdP tem como prioridades aumentar o número de 

pessoas servidas nas suas áreas de actividade, servindo com qualidade e em 

quantidade, a uma tarifa socialmente aceitável e num quadro de desenvolvimento 

sustentável.  

 

Prosseguindo uma função estruturante no sector do Ambiente, o grupo AdP assume 

um papel de grande contribuidor para os objectivos operacionais dos planos 

estratégicos sectoriais do País, os quais nos domínios de abastecimento de água e 

de saneamento de águas residuais vão servir cerca de 95% da população com 

sistemas públicos de abastecimento de água e cerca de 90% da população com 

sistemas públicos de saneamento de águas residuais urbanas e no domínio do 

tratamento e valorização de resíduos se materializam na implementação de um 

novo modelo de gestão sustentada de resíduos que visa a redução da deposição de 

resíduos em aterro e o aumento das recolhas selectivas de materiais de embalagem 

e de resíduos urbanos biodegradáveis. 
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Com o objectivo de maximizar o aproveitamento dos activos e dos recursos 

endógenos, nomeadamente dos subprodutos dos processos de tratamento de águas 

e de resíduos, e contribuir para o desenvolvimento sustentável, através da 

racionalização dos consumos energéticos e da redução ou compensação das 

emissões de gases com efeito de estufa, o grupo AdP está a implementar uma 

estratégia de desenvolvimento na área das energias renováveis que lhe permitirá, 

em 2014, produzir cerca de 3% da energia eléctrica consumida em Portugal em 

2009.  

 

A sustentabilidade na utilização dos recursos naturais e a preservação da água 

enquanto recurso estratégico essencial à vida, o equilíbrio e melhoria da qualidade 

ambiental, a equidade no acesso aos serviços básicos e a promoção do bem-estar 

através da melhoria da qualidade de vida das pessoas são os valores fundamentais 

do grupo AdP.  

 

ENVOLVIMENTO 

Desde há três anos, o grupo AdP integrou na sua estratégia de sustentabilidade 

empresarial as actividades relacionadas com a época natalícia, desde logo 

procurando fazer uma utilização racional das matérias-primas e também 

sensibilizando os interlocutores para as questões ambientais, designadamente as 

relacionadas com as áreas de actividade do grupo – abastecimento de água, 

saneamento de águas residuais e tratamento e valorização de resíduos – e para os 

seus impactes na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na valorização do 

ambiente. 

 

Neste contexto, em 2007 tinha sido desenvolvida uma plataforma electrónica para 

envio de postais de Boas Festas por todos os colaboradores de todas as empresas 

do grupo, com actividade em diversos locais do País, permitindo o envio de 

mensagens personalizadas e enquadradas numa temática comum que visava 

promover a notoriedade das actividades das empresas nas suas áreas de 

intervenção. 
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ACTIVIDADES 

Em 2009, este projecto foi enriquecido com uma dimensão social materializada no 

apoio à preparação da Selecção Portuguesa de Natação Adaptada, com vista à sua 

participação nos Jogos Paraolímpicos Londres 2012. Assim, além de permitir uma 

utilização mais racional dos recursos naturais e económicos, o envio de postais 

electrónicos de Natal pelos colaboradores das empresas do grupo AdP possibilitou 

igualmente a atribuição de um donativo a uma associação de solidariedade social. 

 

Esta iniciativa de solidariedade social que, resultando de uma estratégia integrada 

de sustentabilidade empresarial, está a conseguir envolver de forma transversal as 

empresas do grupo, conquistando para uma causa comum os mais de cinco mil 

colaboradores, de Norte a Sul do País e decorrerá por um prazo de três anos. 

 

A decisão de escolher a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 

Deficiência (FPDPD), e em particular a natação adaptada de alto rendimento, para 

parceira desta iniciativa de solidariedade social decorre no contexto do Ano Europeu 

de Combate à Pobreza e Exclusão Social, enquanto projecto de abrangência 

nacional, capaz de promover a inclusão social através de uma prática desportiva 

intrinsecamente relacionada com a água, um dos elementos centrais da actividade 

do grupo AdP.  

 

O protocolo de apoio assinado entre as empresas do grupo AdP e a FPDPD envolve 

a concessão de uma comparticipação financeira, pelo prazo de três anos, destinada 

a apoiar a natação adaptada de alto rendimento, nomeadamente na preparação da 

selecção nacional tendo em vista a participação nos Jogos Paraolímpicos de Londres 

2012, visando igualmente promover o aumento de praticantes que tenham 

condições para efectuar uma transferência para a vertente competitiva 

internacional. 

 

Leila Marques, Presidente da FPDPD, evidenciou a importância deste protocolo, pois 

possibilitará um incremento na preparação dos atletas da natação inseridos no 
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regime do alto rendimento com vista à preparação para as provas de topo e a 

criação de um sustentáculo aos novos talentos que vão surgindo ao longo das 

épocas desportivas. 

 

Esta iniciativa integra-se na estratégia de sustentabilidade do grupo AdP que se 

desenvolveu a partir do conceito de “simbiose”: Simbiose é uma relação 

mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos vivos de espécies diferentes. 

Na relação simbiótica, os organismos agem activamente em conjunto para proveito 

mútuo. 

 

Segundo Pedro Serra, Presidente do grupo AdP, esta é uma forma de a AdP superar 

positivamente a sustentabilidade inerente à actividade de serviço público das 

empresas do grupo, envolvendo todos os colaboradores nesta causa de grande 

interesse social. 

 

RESULTADOS 

Por cada postal enviado, o grupo AdP comprometeu-se a entregar 50 cêntimos para 

a preparação desta selecção para a participação nos Jogos Paraolímpicos.  No 

contexto das 45 empresas, em 2009, o volume de postais electrónicos de Natal 

enviados pelos mais de cinco mil colaboradores do grupo AdP resultou num 

donativo de 31 mil euros, entregue à FPDPD. 

 

A plataforma electrónica de envio de postais electrónicos foi desenvolvida pela 

empresa Comon, tendo sido parametrizada para uma utilização fácil e “amigável” 

com vista a incentivar a adesão de todas as empresas e colaboradores. Ao  permitir 

o registo automático dos envios por empresa, a plataforma facilita a gestão do 

processo e a contabilização final do montante a atribuir por cada participada do 

grupo AdP, que está indexado ao número de postais enviados pelos respectivos 

colaboradores. 
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Com a integração desta componente de solidariedade social nas actividades de 

celebração do Natal foi notório o crescimento da adesão dos colaboradores ao envio 

de postais electrónicos a partir da plataforma do grupo AdP: comparando com o 

ano anterior, o total de envios em 2009 foi superior em 52%, numa média de cerca 

de cinco postais por colaborador. 

 

 

 


