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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 

No ano de 2012, a SIMRIA comemorou o seu 15º aniversário, o que indubitavelmente constituiu um 

importante marco na vida da empresa. Volvidos 15 anos, a SIMRIA dá continuidade à missão a que se 

propôs e orgulha-se dos resultados alcançados, não só do ponto de vista ambiental e social, mas também 

no que respeita à estratégia de sustentabilidade económica e financeira que tem vindo a prosseguir e que, 

hoje, lhe permite encarar os desafios dos próximos anos com confiança e solidez. 

Com efeito, a SIMRIA viu-se na contingência de efetuar um ajustamento no seu Estudo de Viabilidade 

Económico e Financeiro, em 2007, decorrente de ter então passado a faturar caudais reais em vez dos 

valores mínimos garantidos, com significativo decréscimo dos rendimentos e degradação dos resultados. A 

SIMRIA enfrentou essa situação, continuando a empenhar-se na otimização da sua eficiência operacional, 

focalizada em conter custos e melhorar a produtividade, ao mesmo tempo que concluía os investimentos 

nas principais componentes do sistema. Encontra-se, pois, numa trajetória de recuperação que, de forma 

gradual e consistente, vem denotando a consolidação do seu desempenho operacional e a melhoria dos 

resultados. 

Assim, fruto do esforço e trabalho desenvolvidos, a SIMRIA inverteu, nos últimos anos, a situação que se 

registava desde 2007, tendo começado, em 2010, a apresentar resultados líquidos positivos, verificando-se, 

a partir desse ano, a recuperação dos resultados transitados negativos. 

O ano de 2012 corresponde a uma fase de maturação do negócio e, não obstante o agravamento da atual 

conjuntura económica e financeira, responsável por um acréscimo dos encargos financeiros de 23,4 % face 

a 2011, a empresa continua a apresentar resultados líquidos positivos, no valor de 1,4 milhões de euros, o 

que possibilitará, pela primeira vez, a distribuição de dividendos aos seus acionistas, o que constitui um 

enorme motivo de satisfação para o seu Conselho de Administração, na medida em que assinala um 

momento de cumprimento integral das obrigações assumidas pela empresa. 

Em termos operacionais, a SIMRIA tratou e rejeitou no mar cerca de 34 milhões de m3, continuando a 

privilegiar a melhoria contínua das suas práticas. O Cash-flow Operacional foi de 9,5 milhões de euros, 

evidenciando uma evolução crescente nos últimos anos que reflete a robustez operacional da empresa. 

No que diz respeito ao alargamento do sistema multimunicipal à totalidade do município de Vagos, foi 

aprovada, em agosto, a 1ª reprogramação da candidatura a fundos comunitários referente à “ETAR de 

Ponte de Vagos” e procedeu-se ao lançamento do concurso da respetiva empreitada. No 2º trimestre do 

ano, a SIMRIA passou a explorar, as ETAR de Salgueiro e Santa Catarina, anteriormente sob a 

responsabilidade do município de Vagos.  

Em 2012, foi também elaborado o Relatório Final da candidatura do Cértima e Levira, enviado ao 

Programa Operacional de Valorização do Território, em maio, que encerrou um conjunto de importantes 

investimentos. 
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No sentido da melhoria contínua, o Sistema de Gestão Integrado foi objeto de acompanhamento, quer ao 

nível da Responsabilidade Social, atualmente no seu 2º ciclo de certificação, quer ao nível dos normativos 

de Qualidade, Ambiente e Segurança, que iniciaram, em 2012, o seu 3º ciclo de certificação. 

Em janeiro de 2012, a SIMRIA iniciou a venda da energia produzida a partir do biogás gerado na ETAR de 

Espinho, já tendo sido possível produzir 661.264 kWh, o que representa cerca de 35% da energia 

consumida na instalação, no mesmo período. Na senda da valorização dos seus recursos endógenos, a 

SIMRIA iniciou o projeto de interligação à rede elétrica pública das centrais de produção de energia a 

biogás das ETAR Norte e Sul, com vista à venda de energia para a rede elétrica pública, no regime de 

Miniprodução.  

Em janeiro de 2012, ao abrigo do Decreto-Lei 71/2008, a SIMRIA viu aprovados pela Direção Geral de 

Geologia e Energia os Acordos de Racionalização dos Consumos de Energia das ETAR Norte, Sul, Espinho 

e da EEIG1, que vigoram até 2018 e preveem, no final, uma redução média do consumo específico dessas 

instalações de cerca de 15%. Certo será que os objetivos da SIMRIA, nesta matéria, sempre estarão para 

além daquelas metas, promovendo assim ganhos de eficiência e aumento da qualidade do serviço prestado 

aos seus clientes.  

Na qualidade de entidade reconhecida e altamente qualificada no setor, a SIMRIA participou, mais uma vez, 

em fóruns diversos onde teve oportunidade de partilhar a sua experiência e know-how. A este respeito é 

de salientar o ciclo de três seminários promovido pela Universidade de Aveiro, a SIMRIA e a Associação 

Portuguesa de Recursos Hídricos - Centro, com início em Setembro, com vista à abordagem da temática 

“condutas de grandes diâmetros e órgãos hidráulicos”. Refira-se ainda a participação da SIMRIA no 

seminário intitulado “Responsabilidade Social das Organizações. Boas Práticas. Exemplos Inspiradores”, 

promovido pela Rede Nacional de Responsabilidade Social, que decorreu na EPA - Escola Profissional de 

Aveiro, em outubro, onde foram debatidas e evidenciadas as vantagens da implementação da norma 

SA8000:2008 nas organizações. 

Quanto à relação da SIMRIA com os utilizadores do sistema, continuou a pautar-se por princípios de 

respeito e confiança. Os acordos de pagamento existentes com os clientes municipais foram cumpridos na 

generalidade, com alguns ajustamentos em função das disponibilidades de tesouraria dos municípios. 

Como acontecimento relevante, em 2012, não se pode deixar de salientar o processo de reorganização 

do setor, que foi colocado em marcha pelo acionista maioritário AdP, sgps, em cumprimento das 

orientações emanadas do Governo, onde o objetivo da agregação dos sistemas multimunicipais perspetiva 

a criação de massa crítica e a racionalização de custos, com vista a uma maior harmonização tarifária no 

território. Neste contexto, prevê-se a agregação da SIMRIA, SIMLIS e Águas do Mondego, sendo que para 

o efeito, foram desenvolvidos em 2012 os estudos técnicos, económicos e financeiros necessários. Assim, 

a empresa multimunicipal que daí resultará, correspondente à zona do litoral centro do país, enquadra-se 

na orientação da tutela para a concretização, em 2013, da reestruturação definida. 
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No caso da SIMRIA, embora não se tenham verificado oportunidades relevantes de racionalização de 

custos, pelo facto do modelo de gestão implementado já há muito pugnar por uma gestão rigorosa, foi 

possível chegar, com base nos estudos efetuados, a uma evolução tarifária inferior à que a empresa se 

veria obrigada a adotar, no caso de não existir a agregação referida. Tal decorre de vários fatores, 

designadamente o novo prazo da concessão, a rentabilização de recursos, obtenção de sinergias e 

economias de escala, para além das vantagens organizacionais que potencialmente se geram numa empresa 

com uma dimensão consideravelmente maior.  

Por fim, uma palavra de apreço pelo bom relacionamento institucional evidenciado com os nossos 

parceiros, designadamente com as entidades nacionais e comunitárias, tais como a ERSAR, as entidades 

gestoras do Fundo de Coesão e do POVT, entidades regionais, entre outras, e em especial pelo empenho, 

dedicação e capacidade sempre demonstradas pelos nossos colaboradores. 

 

 

Presidente do Conselho de Administração 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente Código resume os princípios de ética empresarial que norteiam as condutas sociais e 

ambientais da SIMRIA. 

A SIMRIA acredita que a concretização dos seus interesses de longo prazo está necessariamente 

alicerçada no estrito cumprimento dos mais elevados padrões de conduta ética. A SIMRIA assume a 

convicção de que as preocupações diárias com a eficiência ou o crescimento económico não podem ser 

dissociadas de uma conduta ética e responsável. 

Este documento vem expressar o compromisso da SIMRIA com uma conduta ética nos seus 

relacionamentos internos e externos, tendo como objetivo o reforço dos padrões éticos aplicáveis e a 

criação de um ambiente de trabalho que promova o respeito, a integridade e a equidade. 

O cumprimento do presente código é vinculativo para qualquer colaborador da SIMRIA, devendo ser 

respeitado nas ações quotidianas, pelo que será considerado incumprimento qualquer desvio às condutas 

nele estabelecidas, passível de procedimento disciplinar. 

 
 
 
 
 



 
DG.020.04 - Código de Ética Empresarial 

Cópia Não Controlada 
 
 

Elaborado Aprovado Data Pág. Nº 
Paulo Vieira Jorge Manuel Torres 13-05-2013 6 / 13 

 

A EMPRESA 
 
Na qualidade de empresa responsável por um serviço de interesse público, cuja atividade se reflete na 

requalificação ambiental da região, em prol da melhoria da qualidade de vida das populações, a SIMRIA 

interage com vários parceiros que, direta ou indiretamente, constituem partes interessadas no 

desempenho da sua atividade.  

Concedente 

Acionistas 

População 

 
ONG 

Organizações 
Não 

Governamentais 

Clientes 

Colaboradores 

Fornecedores 

Entidades do  
Sector 

Entidades 
Comunitárias 

 

Do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, entidade 

concedente da gestão do Sistema Multimunicipal, emanam um conjunto de orientações, que norteiam a 

SIMRIA no cumprimento da missão que lhe foi atribuída. 

A Águas de Portugal, sgps, enquanto acionista maioritário detentor de um relevante know-how e 

experiência acumulada no sector, representa um pilar fundamental na gestão estratégica da empresa. 

Com um duplo posicionamento, os municípios apresentam-se simultaneamente como acionistas e clientes 

diretos do sistema multimunicipal, com quem a SIMRIA estabelece diversas parcerias no sentido de 

melhorar as taxas de atendimento de saneamento que caracterizam a região. Para além dos municípios, a 

SIMRIA tem também como cliente direto a Unidade Industrial da Portucel, que apenas utiliza a 

componente de rejeição do Sistema Multimunicipal. 

No que diz respeito às populações que, embora indiretamente, beneficiam consideravelmente do Sistema 

Multimunicipal, importa referir, no âmbito da comunicação da empresa, o ênfase desde sempre dado pela 

SIMRIA no desenvolvimento de diversas ações junto das populações da região. A este nível, refira-se o 

trabalho de sensibilização, realizado prioritariamente junto de um público infanto-juvenil, na promoção das 

questões ambientais, em particular dos recursos hídricos, bem como o desenvolvimento de ações variadas 

no âmbito da Educação Cívica da população, em matéria ambiental. 
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As relações com as entidades comunitárias sempre se pautaram pelo bom relacionamento entre as partes, 

traduzido nas diversas candidaturas que suportam a construção e ampliação do Sistema Multimunicipal. 

Por fim, importa referir as relações estabelecidas com os fornecedores, as ONG (Organizações Não 

Governamentais), bem como com as diversas entidades do sector, de onde se destaca a Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, com as quais a SIMRIA procura estabelecer relações 

estáveis e de confiança. 

Em suma, em virtude das diversas vertentes que caracterizam a sua atividade, a SIMRIA possui um 

conjunto de interfaces, relativamente às quais procura responder, de forma eficiente, aos diferentes 

compromissos assumidos, quer sejam técnicos, económicos, sociais ou ambientais, privilegiando um 

relacionamento sério e virtuoso, suportado em valores de ética e justiça social. 

 
CONDUTA SOCIAL 
 

Trabalho Infantil 

A SIMRIA não tolera nem apoia a utilização de trabalho infantil, que considera inaceitável. É prática 

assumida pela empresa o recrutamento de colaboradores jovens com idade igual ou superior a 18 anos. 

 
Trabalho Forçado e Compulsório 

A SIMRIA compromete-se a não se envolver e a não apoiar a utilização de trabalho forçado e 

compulsório, em particular, a retenção de documentos pessoais originais, a antecipação de parte da 

remuneração ou a concessão de empréstimos, bem como qualquer outra situação que possa forçar o 

colaborador a permanecer contra a sua vontade. A empresa compromete-se ainda a não se envolver nem 

apoiar o tráfico de seres humanos. 

  
Saúde e Segurança 

A SIMRIA compromete-se a assegurar as condições necessárias para garantir um ambiente de trabalho são 

e seguro para todos os colaboradores da empresa, bem como qualquer parceiro, visitante ou fornecedor 

que se encontre nas suas instalações ou a trabalhar em seu nome. 

Por sua vez, os colaboradores da empresa deverão respeitar integralmente todas as regras internas, 

requisitos, normas, legislação nacional e comunitária em matéria de segurança no trabalho. Para o efeito, a 

SIMRIA compromete-se a realizar a formação necessária a todos os colaboradores da empresa.  

O cumprimento das regras de segurança é uma obrigação de todos, sendo dever dos colaboradores 

informar atempadamente os seus superiores hierárquicos ou os serviços responsáveis da ocorrência de 

qualquer situação irregular suscetível de poder comprometer a segurança das pessoas, instalações ou 

equipamentos. 

Em caso de perigo grave e eminente, os colaboradores deverão retirar-se do local em questão, 

informando posteriormente o TSSHT e a chefia hierárquica. 
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Liberdade de Associação 

A SIMRIA não interfere no exercício dos direitos dos colaboradores relativamente à liberdade sindical e 

ao seu direito à negociação coletiva. Neste sentido, a empresa disponibiliza aos colaboradores os meios 

necessários para o exercício deste direito. 

No exercício das atividades político-partidárias ou sindicais, os colaboradores da SIMRIA devem respeitar 

os princípios constitucionais e o quadro legal aplicável, devendo agir com prudência e respeito, de modo a 

evitar conflitos e a preservar a independência da sua empresa e do Grupo. 

 
Discriminação 

A SIMRIA repudia, não se envolve nem será conivente com qualquer situação de discriminação na 

contratação, remuneração, acesso à formação, promoção, encerramento de contrato ou reforma, com 

base na raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, género, orientação sexual, idade, 

responsabilidades familiares, associação a sindicato, filiação política ou qualquer outra situação que possa 

causar discriminação. 

 
Práticas Disciplinares 

Todos os colaboradores deverão ser tratados com dignidade e respeito. A SIMRIA não tolera 

comportamentos incorretos, inadequados ou abusivos que contrariem os princípios éticos subjacentes à 

política de Responsabilidade Social da empresa, entre os quais se destacam os seguintes:  

 
Violência no local de trabalho 

A SIMRIA não tolera violência de qualquer natureza, envolvendo ameaças físicas, insultos, linguagem 

incorreta ou qualquer outra conduta similar. 

 
Assédio sexual e intimidação 

A SIMRIA não tolera comportamentos que manifestem qualquer tipo de intimidação psicológica, linguagem 

indecente, ofensiva ou insultuosa, bem como assédio sexual. 

 
Abuso de Poder 

A SIMRIA exige que todos os colaboradores que ocupem cargos de chefia, exerçam a sua autoridade 

respeitando os princípios de não discriminação e tratamento justo, não sendo tolerado qualquer abuso de 

poder. 

 
Fraudes e Roubos 

A SIMRIA assegura que qualquer incidente que envolva fraude ou roubo é rigorosa e prontamente 

investigado de acordo com o previsto no Código de Trabalho, vigente à data. 
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Drogas e Álcool 

A SIMRIA não tolera a utilização, posse, distribuição ou oferta de drogas nas suas instalações ou veículos 

ao serviço da empresa. 

A empresa não aceita o consumo excessivo de álcool durante o horário de trabalho dos colaboradores, 

em qualquer instalação ou veículos ao serviço da empresa. 

A empresa está disponível para analisar e encaminhar situações de dependência de álcool e drogas a 

qualquer colaborador que solicite apoio implícita ou explicitamente. 

 
Horário de Trabalho 

As diferentes modalidades de horário de trabalho praticadas na SIMRIA cumprem o disposto na legislação 

em vigor. O trabalho suplementar é realizado voluntariamente, não excedendo as 12 horas semanais por 

colaborador, a não ser em situações excecionais não previsíveis. 

 
Remuneração 

A SIMRIA compromete-se a remunerar os colaboradores com equidade, em conformidade com o previsto 

na lei e desempenho funcional do colaborador. A composição dos salários deve ser detalhada, clara e 

percetível para todos os colaboradores. A empresa está convicta de que os colaboradores têm a 

remuneração suficiente para assegurar as necessidades básicas e proporcionar algum rendimento 

extraordinário. 

 
Informação Confidencial 

Informação confidencial, cuja divulgação possa prejudicar os interesses da empresa, é considerada 

património da mesma, pelo que todos os colaboradores estão obrigados ao dever de sigilo e 

confidencialidade não podendo revelar essa informação em nenhuma circunstância. 

 
Privacidade Pessoal 

A SIMRIA recolhe e mantém informação pessoal dos seus colaboradores atualizada em função das 

necessidades da organização e questões legais. Os colaboradores que trabalham com os dados pessoais, 

devem respeitar a privacidade e integridade dessa informação não podendo, em nenhuma circunstância, 

presente ou futura, utilizar indevidamente esses dados para qualquer fim que não o previsto internamente 

ou transmiti-los a pessoas não autorizadas. Esta obrigação estende-se após a cessação do contrato desses 

colaboradores.  

 
Cortesia 

O colaborador deve ser consciencioso, correto, cortês e acessível nas relações desenvolvidas no âmbito 

da atividade da empresa. Nas respostas a cartas, chamadas telefónicas e e-mails, o colaborador deve tentar 

responder da forma completa e exata às questões que lhe forem colocadas sendo que, nos casos em que 

não for o responsável pelo assunto, este deve ser encaminhado ao colaborador competente na matéria. 
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Relacionamento com Fornecedores 

A SIMRIA baseia as suas relações com fornecedores em princípios fundamentais de honestidade, respeito 

mútuo e não discriminação. É intenção da empresa trabalhar com parceiros que respeitem as regras de boa 

conduta nas suas relações comerciais incluindo as relações com os seus colaboradores e comunidade local, 

através da subscrição e cumprimento do Código de Conduta, elaborado pela SIMRIA, para fornecedores e 

sub-fornecedores. 

As decisões e ações de compra devem ser tomadas no melhor interesse da SIMRIA e não em considerações 

ou relações pessoais. Podem ocorrer conflitos de interesse quando as relações com atuais ou potenciais 

fornecedores comprometerem um julgamento independente e são.  

Os colaboradores devem lutar ativamente contra todas as formas de corrupção, ativa ou passiva, tendo 

especial atenção a qualquer forma de pagamentos, favores e cumplicidades que possam induzir a criação 

de vantagens ilícitas, que constituem formas subtis de corrupção, tais como ofertas ou recebimentos de 

clientes ou fornecedores. 

A SIMRIA considera impróprias as ofertas que possam ser associadas a suborno, influenciando o 

destinatário ou fazendo-o sentir-se obrigado a retribuir, estabelecendo relação negocial com quem 

oferece. 

 
Comunicação Externa 

A comunicação ao público e à imprensa de assuntos que envolvem a empresa deverá ser efetuada pela 

Administração ou pelo representante delegado para o efeito, no sentido de assegurar um canal de 

informação único e fidedigno.  

No relacionamento com a Comunicação Social, a SIMRIA assegurará informação completa, coerente, 

verdadeira, transparente e em tempo útil, com total respeito pelo dever de informar.  

Em questões relacionadas com a atividade e imagem pública da empresa, os colaboradores, enquanto tal, 

devem abster-se de conceder entrevistas ou fornecer informações, exceto quando expressamente 

mandatados para o efeito. 

 
Relacionamento com Entidades Reguladoras 

A SIMRIA assume o compromisso de colaboração com as autoridades de regulação, supervisão e 

fiscalização, satisfazendo as solicitações que lhe forem dirigidas, de forma transparente e rigorosa, não 

assumindo qualquer conduta que possa impedir o exercício das competências atribuídas a essas 

autoridades. 

 
Relacionamento Institucional com Outras Entidades 

A SIMRIA deve manter, nas relações institucionais com outras entidades ou organizações, nacionais e 

internacionais, uma postura cooperativa e participativa, apoiando iniciativas que se enquadrem no âmbito 

das suas atividades e acrescentem Valor para a empresa e para os seus colaboradores. 

 



 
DG.020.04 - Código de Ética Empresarial 

Cópia Não Controlada 
 
 

Elaborado Aprovado Data Pág. Nº 
Paulo Vieira Jorge Manuel Torres 13-05-2013 11 / 13 

 

Recurso a Atividades Ilegais ou Ilícitas 

A SIMRIA condena o recurso a meios ou atividades ilegais ou ilícitas por parte de um colaborador, com ou 

sem objetivo de retirar benefícios a título próprio ou para terceiros. 

 
Utilização de Recursos da Empresa 

Os recursos da SIMRIA devem ser usados de forma eficiente, com vista à prossecução dos objetivos 

definidos e não para fins pessoais ou outros, devendo os colaboradores zelar pela proteção e bom estado 

de conservação do património da empresa procurando sempre maximizar a sua produtividade. 

 
Atividades Externas 

Os colaboradores devem empenhar-se na defesa dos interesses da SIMRIA e do Grupo AdP, sendo 

propriedade da sua empresa os resultados do trabalho nela desenvolvido, inclusive os de natureza 

intelectual. 

Os colaboradores, respeitando o quadro legal e os normativos internos definidos pela empresa, não 

podem exercer atividades que sejam incompatíveis e/ou suscetíveis de gerar conflitos de interesse. 

Atividades profissionais que não concorram com o tempo a ser dedicado à SIMRIA, e que não gerem 

conflitos de interesse, não sofrem qualquer objeção. 

Atividades de trabalho voluntário são apoiadas pela SIMRIA. 

 
Prevenção de Potenciais Conflitos de Interesses 

Os colaboradores têm a responsabilidade de evitar qualquer situação suscetível de originar direta ou 

indiretamente um conflito de interesses com a SIMRIA. 

 
Relacionamento entre Colaboradores 

No exercício das suas funções, os colaboradores da SIMRIA devem ser responsáveis e cooperativos, 

privilegiando o bom ambiente, o respeito e o bom trato pessoal, quer com os colegas, quer com os 

superiores hierárquicos, e estes com os seus subordinados. 

No seu relacionamento profissional, os colaboradores da SIMRIA devem promover a troca de informação 

e a cooperação e fomentar o espírito de equipa. 

Os colaboradores da SIMRIA que, por qualquer forma, contribuam para a geração de uma decisão devem 

ser solidários com o decisor, assumir as suas responsabilidades e manterem-se solidários na execução da 

mesma. 

 
Preocupações Sociais 

Qualquer situação relativa aos pontos anteriormente referidos ou outros que possam constituir 

preocupação social para os colaboradores deve ser imediatamente comunicada ao Representante da 

Administração para a Responsabilidade Social, segundo a metodologia constante na IT.014 - Preocupações 

Sociais. 
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CONDUTA AMBIENTAL 
 

A Ria de Aveiro e a Barrinha de Esmoriz constituem unidades geográficas singulares, de uma importância 

regional, nacional e comunitária indiscutível que marcam e identificam a região em que se inserem. Como 

a maioria das zonas litorais, a área envolvente a estes sistemas ecológicos é sujeita a uma forte pressão 

urbana e industrial, nomeadamente a nível das descargas de águas residuais domésticas e industriais e na 

capacidade de auto depuração das águas do meio recetor. 

 
Prevenção da Poluição 

A atividade da SIMRIA constitui um serviço básico fundamental na prevenção da poluição dos recursos 

hídricos, com uma incidência direta no desenvolvimento local e regional, na saúde pública, na qualidade de 

vida das populações e na preservação ambiental da região. 

 
Deveres dos Colaboradores 

No sentido de minimizar os impactes ambientais, os colaboradores devem ter em atenção: 

Resíduos 

• Reduzir a produção de resíduos 
• Reutilizar sempre que possível os resíduos gerados (ex: papel, embalagens,…) 
• Segregar adequadamente os resíduos segundo a sua tipologia 
• Minimizar as impressões em papel ao estritamente necessário 
• Não devem eliminar resíduos de forma ilegal (ex: queimar, enterrar, abandonar,…) 

Utilização Racional de Recursos 

• Poupar no consumo de água 
• Utilizar a energia de forma eficiente em todas as suas formas 
• Preservar a floresta, reduzindo o consumo de papel 

 

A SIMRIA procura sistematicamente contribuir, com a sua atuação empresarial, para o desenvolvimento 

sustentável e para a preservação do meio ambiente privilegiando, entre outros, a aplicação de técnicas não 

poluentes, de monitorização ambiental e de racionalização energética. 
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ANEXO - CÓDIGO DE CONDUTA ESPECÍFICA VIH 

O Grupo AdP assinou no passado dia 8 de setembro de 2008 o documento que se anexa, tendo solicitado 

a inclusão do mesmo nos Códigos de Ética das empresas participadas. 

 


