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O ano de 2019 
caracterizou-se pela 
consotidaçâo dos resultados do 
grande investimento concretizado em 
2018, tanto ao nível da eficiëncia 
operacional e a sua organização, como 
nas medidas que foram implementadas 
para estreitar as ligações com os nossos 
c{tentes e consequentemente a sua satisfação. 

A sensibilização ambiental foi especialmente 
considerada ao longo do ano, enquanto ferramenta 
essencial para se atíngir urna mudança de atifudes em 
relação à proteção do meio ambien#e e à preservação das 
recursos hídricos. 
A contínua aposta na inovação associada à implementação de novos 
sistemas infom~áticos, de telegestão e telemetria, de sistemas de 
informação geográfica,instrumentos essenciais para uma gestão eficaz dos 
sistemas de abastecimento de água e saneamento, permitiram melhorar a 
qualidade do serviço prestado e uma maior eficiência na sua gestão. 
A conclusão da Candidatura POSEUR — 03 — 2012 — 000365 Subsistema de 
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da Bacia das Temas de S. Vicente (Construção de Rede de Drenagem na 
freguesia de Peroselo e Ampliação da Capacidade de Tratamento}, e o conjunto de obras de extensão na rede de saneamento, 
em todo o concelho, permitiram à Penafiel Verde E.M. garantir uma taxa de disponibilidade de saneamento de 80%, aos 
cidadãos. Assim, é com orgulho que a Empresa Municipal assume o seu papel no contexto de desenvolvimento do concelho de 
Penafiel inovando-se, modernizando-se e cooperando para a concretização de uma política que visa melhorar a qualidade de 
vida dos Penafidelenses. 
Em 2019 foi também aprovada a candidatura "Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água no 
Concelho de Penafiel" {POSEUR — 03 — 2012 — FC — 001256) e com a respetiva assinatura do termo de aceitação. 
Com aprovação da referida candidatura, a Penafiel Verde E.M. vai conseguir desenvolver um conjunto de ações com vista à 
redução das perdas reais de água. Desta forma procederâ também à renovação da rede nas freguesias de Rio de Moinhos e 
Rio Mau, promover-se-á a deteção de fugas e reparação de condutas, bem como, a instalação de ZMC's (Zonas de Medição 
e Controlo} e das VRP"s (Válvulas Redutoras de Pressão}. 
Gerir de uma forma prudente e madura tem sido a marca desta Empresa Muntcïpal, sustentável e fiável, que garante sempre um 
equilíbrio económicafinanceíro e asustentabilidade da Empresa. 

O Conselho de Administração agradece à Câmara Municipal de Penafiel pela confiança afirmada no cumprimenta dos objetivos 
a atingir pela Empresa Municipal. 
Uma palavra também de apreço aos Senhores Presïdentes das Juntas de Freguesia, considerados par nós parceiros 
estratégicos, pela sua colaboração e participação nas intervenções/ações efetuadas pela Empresa Municipal nas freguesias do 
concelho. 

Por fim, e como não poderia deixar de ser, uma palavra de enorme apreço a todos os colaboradores da Penafiel Verde E.M., que 
diariamente, e com grande dedicação, enfrentam o desafio de assegurarem este serviço tão essencial à saúde pública e à 
proteção ambiental. 
Aos nossos clientes, agradecemos a confiança, a compreensão e satisfação na qualidade dos serviços por nós prestados. 
É com base nesta confiança que nos incentivam a trabalhar cada vez melhor, contribuindo para a sustentabilidade e 
desenvolvimento do concelho de Penafiel. 

Alexandra Sofia Bernardo Almeida 

João da Silva Almeida 

Jorge Alexandre Ribeiro da Mota 



PRINCIPAIS 
INDICADORES 

Indicadores gerais 

Populaçáo (censos 2011) 

Área km 2

+~ Qensidade populacional (habJkm2} 

Taxa de cobertura de abastecimento de água 

Taxa de cobertura de saneamento 

N° Total de clientes 

Volume total de água faturada 

Capital Social 

N° de colaboradores ,: LL. -~. . ~ . 

lndicador~ ico Financeiros 

Volume de negócio 

Ebitda 

Ebit 

Resultado liquido 

Ativo liquido 

Passivo 

Capita! Própria 

o Autonomia Financeira 

penafiel 

72.258 Habitantes 

212,3 Km~ 

341 Hab/Km 

97% 
80% 
24.254 

1.994.044 m s 

6.000.000€ 

57 

6.702.145€ 

1.531.748€ 

268.819€ 

124.481€ 

20.166.722€ 

8.633.424€ 

11.533.298€ 

~7% 
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Balanço Global Atividade 

A Penafiel Verde, E.M., é uma empresa Municipal, criada em 1 de agosto de 2006. Durante 

o ano de 2019, deu continuidade à política que tem sido desenvolvida desde a sua criação. 

É a entidade responsável pela construção, gestão e exploração dos sistemas municipais de 

abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais do concelho de 

Penafiel. 

0 ano de 2019 ficou marcado pela conclusão da Candidatura: POSEUR — 03 -2012- 000365 

Subsistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da Bacia das Termas de S. 

Vicente (Construção de Rede de Drenagem na freguesia de Peroselo e Ampliação da 

Capacidade de Tratamento). Com a execução da operação supracitada foi realizada a 

reformulação da Etar das Termas de S. Vicente dando, deste modo, cumprimento a um dos 

principais objetivos estratégicos do PENSAAR 2020: proteção do ambiente e melhoria da 

qualidade das massas de água. 

Figura 1 - Etar das Termas de S. Vicente 

No ano de 2019, foi também aprovada a candidatura: "Controlo e Redução de Perdas nos 

Sistemas de Distribuição e Adução de Água no Concelho de Penafiel" — POSEUR — 03-2012—

FC- 001256 e com a respetiva assinatura do termo de aceitação. 

Com aprovação da referida candidatura, a Penafiel Verde, E.M., vai conseguir desenvolver 

um conjunto de ações com vista à redução das perdas reais de água. Procederá também à 
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renovação da rede em algumas freguesias, promover-se-á a deteção de fugas e reparação 

de condutas, bem como a instalação de ZMC's (zonas de Medição e controlo) e das VRP"s 

(válvulas redutoras de pressão). 

No plano económico-financeiro, a Penafiel Verde, fechou o ano de 2019 numa posição 

consolidada, mantendo o equilíbrio entre a sustentabilidade económica dos sistemas, 

qualidade dos serviços prestados e salvaguarda dos interesses dos utilizadores. 

Durante o ano de 2019, e com uma intervenção pró-ativa, planeada e sistemática de 

todos, continuamos a melhorar a eficiência da realização das atividades da empresa: 

• Produzir e distribuir água; 

• Coletar tratar e restituir águas residuais ao meio ambiente. 

A Penafiel Verde E.M., é uma empresa que presta serviços públicos onde a componente 

ambiental é simultaneamente causa efeito da sua atividade, sendo este um dos pilares da 

sua atuação. A empresa assegura a operacionalização de procedimentos que garantem a 

monitorização e o controlo impactos ambientais. É também de salientar que o empenho e 

contribuição de todos os colaboradores, permite que a empresa melhore continuamente o 

seu desempenho. 

Figura 2 -Viatura Combinada de Limpeza de Fossas e Coletores 

Dentro dos princípios orientadores de 

gestão, foi preocupação desta 

administração, continuar a 

desenvolver um serviço de 

saneamento eficaz, tendo como 

referência as normas de qualidade 

ambiental, bem como, zelar pela boa 

exploração e manutenção das redes 

de água e saneamento. 0 ano 2019 destaca-se também com a contratualização de uma 

prestação de serviços que diz respeito ao "Aluguer de uma Viatura Combinada de Limpeza 

de Fossas e Coletores", respondendo às necessidades de manutenção da rede de águas 

residuais e também melhorar a resposta aos pedidos de descargas de fossas. 
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Gestão da Qualidade 

Orientações Estratégicas 

VALQRES 

Política da Qualidade 
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A Penafiel Verde é uma Empresa Munìcipal e terra por 

Missão, por delegação do MunicÉpio de Penafiel, a gestão e 

exploração, de forma sustentada, dos sistemas públicos de 

captação, distribuição de água potável e de drenagem e 

tratamento de águas resïduais, produzidos no concelho de 

Penafiel, de forma a contribuir para a melhoria da Quali-

dade devida dos respetivos cidadãos. 

Ser reconhecida, pelos seus clientes e outras entidades com as quais 

interage, como uma Empresa Municipal de referëncia no Servïço Públi-

co de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, pela 

qualidade dos serviços prestados. 

- Serviço Público 

-Desenvolvimento Sustentável 

-Qualidade do Serviço 

0 Sistema de Gestão da Qualidade da Penafiel Verde, EM assenta 

num ciclo de melhoria contínua, orientado para a satisfação dos 

utilizadores e das partes interessadas pelos seus Serviços prestados, 

tendo sempre como base o cumprimento de todos os requisitos 

legais inerentes aos processos. 

Desta forma, e de acordo com a Política e Objetivos da Qualidade, a 
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Penafiel Verde, EM, pretende aplicar os requisitos legais e regulamentares de forma justa, 

orientando o atendimento de forma equitativa e objetiva, avaliando os pedidos de forma 

imparcial e dentro dos prazos legais. 

0 objetivo fundamental é continuar a prestar um serviço de qualidade, apostando na 

melhoria da sua eficácia. 

Numa perspetiva de melhoria contínua do desempenho da Penafiel Verde foi efetuada 

uma auditoria de renovação e extensão de forma a sustentar a certificação já alcançada em 

2016 pela Norma NP EN ISO 9001 (2015) no âmbito "Gestão dos Sistemas de captação, 

tratamento e distribuição de água para consumo humano e Drenagem e tratamento de 

águas residuais. Gestão do Atendimento e Faturação aos Utilizadores". 

0 Sistema de Gestão da Qualidade visa reforçar o sistema de Gestão da Penafiel Verde, EM 

em domínios como o planeamento e a estratégia, a gestão de recursos humanos e dos 

processos, a definição de objetivos quantificados de melhoria, decompostos, 

monitorizados e medidos através de indicadores de desempenho. 
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Figura 3 -Certificado de Qualidade 

0 objetivo fundamental da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na Penafiel 

Verde EM é continuar a prestar um serviço de qualidade, apostando na melhoria da sua 

eficácia. 

RELATÓRIO e CONTAS 2019 

~o 



Este compromisso assenta nos seguintes princípios de orientação estratégica: 

Satisfaçâo dos utilizadores e restantes partes interessadas, através de um elevado nível de exigência e qualidade do 

serviço prestado. 

Prestar um serviço de atendimento eficaz aos utilizadores. 

Apostar na valorização pessoal e profissional dos colaboradores, de forma a incrementar a produtividade. 

Garantir a sustentabilidade económico financeiro da empresa, através de uma gestão eficiente orientada pelos seus 

valores. 

Garantir a conformidade com a legislação, regulamentação, normalização e outros requisitos aplicáveis. 

Promover uma filosofia de melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade e do desempenho da Penafiel Verde na 

generalidade. 
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Organograma da empresa 
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FINANCEIRA 
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OBRAS 
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ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
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Gabinete de Comunicação 

• 0 gabinete de comunicação veio assegurar a resposta a todas as reclamações e 

solicitações, em conformidade com os prazos de resposta formulados nos 

indicadores de serviço propostos pela ERSAR (22 dias úteis no caso de reclamações 

apresentadas aos serviços, 15 dias úteis no caso de reclamações apresentadas ao 

livro de reclamações e 90 dias para as solicitações). 

No ano de 2019 foram apresentadas 633 solicitações (requerimentos) e 199 

reclamações aos serviços, e de acordo com os prazos de resposta ao cliente, no 

caso das solicitações obtivemos 97,2% de cumprimento e nas reclamações 100% 

de cumprimento, atingindo assim os objetivos para o ano 2019. 

Reclamações 2019 

83% 75% 

50% 

0% ~-~ 
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99% 100% 
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~ 80 

L 70 ~ 
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Soiicitações 2019 

97;2"~ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ano 

• Em março de 2019 o Município de Penafiel integrou o grupo de cidades 

subscritoras do documento "Porto Declaration on the Urban Water Agenda 2030" 

— um documento lançado pela CE, pela iniciativa da "Urban Water Agenda 2030" 

que pretende assumir um compromisso das cidades com a sustentabilidade da 

água, sustentabilidade dos recursos hídricos e prática dos valores evidenciados na 

Carta Europeia da Água. 

;~~,,~ URBRfI 
~~G~~ UIRTER 
V,i~~RGEf1DR 
t ~:r 2030 
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De forma a garantir a sustentabilidade da água e sustentabilidade dos recursos hídricos, 

foram criadas algumas iniciativas ao longo do ano de 2019 na área da comunicação com o 

objetivo de sensibilizar e aproximar cada vez mais os serviços prestados aos utilizadores. 

• Considerando as redes sociais como um veículo de informação e sensibilização, a 

Penafiel Verde E.M. iniciou a sua atividade na rede social - Facebook. A rede é 

utilizada para a divulgação de campanhas de sensibi l ização no uso racional e 

responsável de água, procedimentos a ter em caso de anomalias e informações 

sobre o funcionamento operacional da empresa. 
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Figura 4 -Página do Facebook da Penafiel Verde E.M. 

• A Penafiel Verde E.M. fez-se representar pela primeira vez, no ENEG (Encontro 

Nacional das Entidades Gestoras de Água e Saneamento) em Ílhavo organizado pela 

APDA (Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas) com dois 

temas: A sensibilização ambiental para crianças no âmbito da educação para a 

sustentabilidade da água e a Unidade da Fiscalização no âmbito das situações de 

consumos ilícitos. 
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Sensibilização Ambiental 

• A sensibi l ização ambiental foi especialmente considerada ao longo do ano, 

enquanto ferramenta essencial para se atingir uma mudança de atitudes em 

relação à proteção do meio ambiente e à preservação dos recursos hídricos. 

A Penafiel Verde, E.M., a convite da Divisão do Ambiente da Câmara Municipal de 

Penafiel desenvolveu o projeto "Escola Amiga" - um projeto de Educação 

Ambiental que pretende promover o consumo responsável e o uso sustentável da 

água em ambiente escolar através de diversas ações de sensibilização realizadas 

junto dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo. 

Como forma de sensibi l ização ambiental a Penafiel Verde E.M., colocou mensagens 

alusivas aos hábitos de consumo de água com a mascote "0 PêVê" em diversos centros 

escolares do concelho, com o objetivo de incentivaras práticas de poupança. 

RELATÓRIO e CONTAS 2019 



Uj~E~~ÇAO ADEQUADA DAS TORNEIRAS 

• A Penafiel Verde E.M., participou no Dia do Agrupamento de Escolas D. António 

Ferreira Gomes com a ação de sensibilização "Eu bebo água da torneira", tendo 

sido colocado um stand no Jardim da envolvente, que possibilitou o 

desenvolvimento de diversas atividades, sendo a mascote "0 PêVê", o ícone oficial 

do evento para evidenciar a importância do consumo diário da água da torneira e 

da diminuição do uso de plásticos. 

~ 

Penafiei ~.-~.:~ 
Gestão intenr~ da dc 

Ciao Urbano da Água 

unto 
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~~ 

Rede/Dista ~~ 
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• Para celebrar o Dia Mundial da Água a Penafiel Verde, E.M., entregou 500 canecas 

de vidro personalizadas com a mascote da Penafiel Verde E.M. alusivas ao consumo 

da água da rede pública, e cartazes informativos alusivos ao sistema de 

abastecimento de água do concelho, às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e a 

Jardins de Infância para utilização nos respetivos refeitórios. Também foram 

oferecidos alguns bebedouros. 
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Ainda no âmbito do Dia Mundial da Água, a Penafiel Verde, E.M., esteve presente na 

iniciativa "Sustentabilidade dos serviços de água e boas práticas no controlo das perdas", 

organizada pela APDA —Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. 

penafielverde 

• A Penafiel Verde E.M. marcou a sua presença na 40.ª edição da Agrival, através da 

colocação de um stand a promover a campanha de adesão simultânea à fatura 

eletrónica e ao débito direto, na qual se oferecia uma garrafa a quem tivesse os 
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dois serviços, sendo que a iniciativa pretendeu, além da angariação de novos 

clientes aderentes às modalidades promovidas durante a campanha, evidenciar as 

preocupações ambientais. Com o objetivo de reduzir o papel e sensibilizar para um 

consumo de água mais moderado. 

Após Agrival a Penafiel Verde, E.M., deu continuidade à sua campanha de adesão à fatura 

eletrónica e aos débitos diretos nas suas instalações. 

Com o início dos novos canais de comunicação (Facebook) a Penafiel Verde, E.M., ao longo 

do ano tem vindo a sensibilizar os consumidores para o uso eficiente/sustentável da água e 

para as questões ambientais, como a problemática do uso excessivo das garrafas de 

plástico. 

X 

~i 
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Fontanários: 

A Penafiel Verde iniciou em 2018, em conjunto com as juntas de freguesia, a 

colocação de placas informativas "Água não controlada" nos fontanários do 

concelho. 

Estas são colocadas em fontanários cuja origem de água não seja a da rede pública, 

dando cumprimento ao disposto na legislação em vigor (Dec. Lei nº 306/2007 de 27 

de agosto, alterado pelo Dec. Lei nº 152/2017 de 7 de dezembro). 
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Novas tecnologias —Leitura Remota, Telegestão e Telemetria 

Em 2019, continuamos a proceder à renovação e implementação de novos sistemas 

informáticos, de telegestão e telemetria, que atualmente são instrumentos essenciais para 

uma gestão eficaz dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, permitindo 

melhorar a qualidade do serviço prestado e uma maior eficiência na sua gestão. 
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A empresa mantém a aposta na tecnologia, como ferramenta essencial para reduzir custos 

de exploração com o objetivo de aumentar a sua eficiência e eficácia na gestão dos 

sistemas de abastecimento de água e saneamento, bem como o rigor nas leituras de 

contadores e na relação com o cliente. 

~ 
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Em 2019 obtivemos um acréscimo de 443 novas adesões à fatura 

eletrónica bem como um aumento de 103 novas adesões ao 

débito direto. 

Assim, no final de 2019, contabi l izamos cerca de 3145 adesões à 

fatura eletrónica e 7007 adesões ao débito direto. 

0 ano de 2019 também ficou marcado pela apresentação oficial da aplicação móvel da 

Penafiel Verde E.M. Esta aplicação oferece ao cliente novas ferramentas de comunicação 

com a empresa, nomeadamente, o envio de leituras, adesão à fatura eletrónica e débito 

direto, comunicação de avaria, reclamações e sugestões. 
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Segurança e Saúde no Trabalho 

A responsabilidade social assume-se como um valor fundamental de gestão preconizado 

pelo Conselho de Administração da Penafiel Verde E.M., pelo que a promoção de 

condições adequadas de segurança e saúde dos trabalhadores, a prevenção de riscos 

profissionais e a mitigação da sinistralidade labora) assumiram uma importância relevante 

ao funcionamento da empresa. 

No ano de 2019 registou-se apenas um acidente de trabalho (número mais baixo 

registado, nos últimos três anos). 

• Acidentes de Trabalho (N°) 

10 

8 
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Situação Económico —Financeira 

Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local 

Art.º 62º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto: não se aplica a esta empresa municipal os 

pressupostos, deste artigo, conforme se demonstra de seguida: 

a) Nos últimos três anos, as prestações de serviços cobrem, pelo menos, 50% dos 

gastos totais dos respetivos exercícios: 

`' Vendas e Prestação • - a 
serviço 

_, ~ Gastos total ~ ,. " 
~,,, ~ , •, ~ 

' % de vendas e prestação de 
serviços nos gastos totais 

incorridos 

2017 € 5.884.228,90 € 6.227.912,15 94,5% 
2018 € 5.809.148,84 € 6.136.511,21 94,7% 
2019 € 6.702.145,04 € 7.157.737,67 93,6% 

Não Cumpre o Critério de Dissolução 

b) Nos últimos três anos, o peso contributivo do subsídio é inferior a 50% das 

receitas: 

Ano 
;; Vendas, serviços prestado 

:;: subsídios à exploração e 
outros rendimentos 

Subsídios 
exploração 

% do subsídio na prestação 
de serviços e outros 

rendimentos 

2017 € 5.912.028,95 € 25.389,24 0,4% 
2018 € 5.819.245,99 € 8.796,97 0, 2% 
2019 € 6.712.735,65 € 10.590,61 0, 2% 

Não Cumpre o Critério de Dissolução 

c) Nos últimos três anos, o EBITDA é positivo: 

Ano 

2017 

Depreciações Resultado Operacional amortizações 

-~ 
`~ EBITDA ~~v. 

€ 242.509,36 € 1.174.289,02 € 1.416.798,38 
2018 € 260.776,98 € 1.249.896,92 € 1.510. 673,90 
2019 € 268.818,51 € 1.262.929,97 € 1.531.748,48 

Não Cumpre o Critério de Dissolução 
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d) Nos últimos três anos, o resultado líquido é positivo: 

Ano 
2017 

Resultado lí • uido 
€ 56.244,62 

2018 € 79.245,79 
2019 € 124.480,79 

Não Cumpre o Critério de Dissolução 

Evolução dos Principais Ganhos Operacionais 

2018 
Prestações de Serviços € 5.809.148 € 6.702.145 
Subsídios à exploração € 8.796 € 10.590 

Trabalhos para a própria entidade € 43.265 € 33.064 

0 principal ganho operacional, são as nossas prestações de serviços, que estão 

relacionados com o consumo de água (tarifas fixas e variáveis), seguido dos relacionados 

com a drenagem de águas residuais (tarifas fixas e variáveis). 

0 Volume de Negócios cresceu, relativamente ao ano transato, em cerca 15,37%. Este 

crescimento deve-se ao facto de ter existido um aumento de clientes, tanto no 

abastecimento de água, bem como na recolha e tratamento de águas residuais, refletindo 

deste modo um aumento de fornecimento de água e de volumes tratados. 

~~ 
~~ 

penafielverde -~~,~.,~:, ~~,k~~~i 

tAPTAÇÃO DE ÁGUA 
E N i R E O S R I O S 

80í} _QS Gi 1 
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Evolução dos Principais Gastos e Perdas Operacionais 

Fornecimentos e Serviços Externos € 3.343.591 € 4.129.676 

Custos Com o Pessoal € 1.092.425 € 1.224.766 

Depreciações € 1.249.896 € 1.262.929 

Imparidade de Dívidas a Receber € 12.978 € 30.763 

Os Fornecimentos e serviços externos (FSE) são, historicamente, um gasto com grande 

expressão na Empresa. 

Em 2019 os FSE's aumentaram cerca de 23%, resultante dos acréscimos nas seguintes 

rúbricas: Trabalhos Especializados, por aumento do volume das águas residuais 

encaminhadas para a Simdouro (que corresponde a 72% do volume total coletado e 

tratado); Conservação e Reparação, em virtude da idade e desgaste das infraestruturas, 

com necessidade de realização de inúmeras intervenções, tendo também como 

consequência um aumento em Ferramentas e utensílios de desgaste rápido; Energia, por 

via do aumento do preço de mercado do KWh; Rendas e Alugueres, pelo cumprimento 

do contrato estabelecido com o Município (Retribuição pela utilização dos equipamentos, 

bens e infraestruturas do Município); Serviços bancários, em virtude da despesa 

extraordinária com a amortização antecipada de um dos empréstimos bancários, com 

efeitos na redução de gastos de financiamento. 

Os Gastos Com Pessoal, aumentaram cerca de 12%, face à necessidade de adequar e 

aumentar o quadro de pessoal de forma a proporcionar uma melhor e mais adequada 

resposta aos nossos clientes. Considerando o aumento de atividade, os gastos com 

pessoal representaram 18% do volume de negócios, verificando-se assim uma redução, 

comparativamente, aos 19% verificados no ano de 2018. 

As Depreciações aumentaram relativamente ao período homólogo, devido á entrada em 

funcionamento de novos ativos fixos, que de imediato começaram a ser amortizados. 

Foram constituídas perdas por Imparidades para Dividas a Receber de Clientes. No ano 

de 2019 e depois de efetuados todas as diligências tendentes á boa cobrança, estas foram 

consideradas não recuperáveis. 
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Evolução dos Gastos Financeiros 

Gastos Financeiros ~ € 139.562 € 101.717 

Os Gastos e Perdas Financeiras reduziram em € 37.845, devido a uma renegociação da 

divida ocorrida em 2019 e também devido ás amortizações dos empréstimos. 

Resultados dos Exercícios 

2018 
- a 

~01•:

Resultado Antes de Impostos € 121.214 € 167.101 

Resultado Líquido € 79.245 € 124.480 

EBITDA € 1.510.673 € 1.531.748 

O resultado Líquido do exercício de 2019 foi de € 124.480, o que se traduz num aumento 

de € 45.235, face aos € 79.245 registados no período homólogo. Os Resultados Antes de 

Impostos aumentaram € 45.887. Este aumento dos resultados deve-se fundamentalmente 

ao aumento verificado nas prestações de serviços. 

Principais Rúbricas do Balanço 

Total do Ativo € 19.983.537 € 20.166.722 

Ativo Não Corrente € 16.730.343 € 16.975.852 

Ativo Corrente € 3.253.193 € 3.190.870 

Capital Próprio € 11.643.582 € 11.533.298 

Total do Passivo € 8.339.954 € 8.633.424 

Passivo Não Corrente € 2.167.128 € 1.828.032 
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Situação Financeira 

Rácios 2018 2019 

Autonomia Financeira 58% 57% 

Solvabilidade 1,39 1,34 

Liquidez Geral 0,53 0,47 

Tempo médio de recebimento 69 66 

Evolução da Dívida a Terceiros 

Fornecedores €1.634.297 € 2.384.167 

Correntes € 1.027.225 € 1.268.424 

Município de Penafiel € 337.404 € 746.089 

Ativos Fixos Tangíveis € 269.668 € 369.654 

Instituições de Crédito € 2.738.757 € 2.211.358 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

0 Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício, que ascendeu 

a € 124.480,79, seja aplicado da seguinte forma: 

• Reservas Legais o montante de € 6.224,04; 

• Outras Reservas o montante de € 118.256,75. 
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Perspetivas para 2020 

Para o ano 2020 estão planeados um conjunto de ações: 

• A execução de grande parte do projeto: "Controlo e Redução de Perdas nos 

Sistemas de Distribuição e Adução de Água no Concelho de Penafiel" — POSEUR —

03-2012—FC- 001256, prevendo -se a sua conclusão em junho de 2021. 

Com esta candidatura, pretende-se substituir uma parte substancial da rede de 

abastecimento de água, nas freguesias de Rio de Moinhos e Rio Mau; 

• 0 controlo e redução de perdas, problema transversal em todas as entidades, é 

uma área onde queremos atuar de uma forma intensiva epró-ativa; 

• Criação de ZMC /Programas /Válvulas; 

• Construção de Etar"s nas freguesias de Canelas e de Eja, permitindo o acesso à rede 

de saneamento a cerca de 1500 Habitantes; 

• Aumentar a rede de saneamento em todo o concelho de Penafiel. 
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À data da realização deste relatório, o Conselho de Administração poderá não assegurar a 

execução das atividades previstas, dado o grau de incerteza nacional e mundial é 

extremamente elevado. Vivemos uma crise mundial de Pandemia pelo COVID-19, estando 

Portugal no estado de emergência decretado a 19 de março de 2020. A Penafiel Verde 

E.M. nos próximos meses (abril, maio, junho e julho) terá como prioridade assegurar os 

serviços mínimos aos seus clientes e tentar manter um equi líbrio económico-financeiro da 

empresa para garantir a sua sobrevivência. 
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Consideraçóes Finais 

A Penafiel Verde, EM, durante o ano 2019, desenvolveu todos os esforços para contribuir 

para uma melhoria da qualidade de vida dos Penafidelenses, alargando a dimensão e a 

qualidade dos serviços públicos, no âmbito do saneamento básico e do abastecimento de 

água. 

A Penafiel Verde, pretende continuar a procurar prestar um serviço cada vez melhor, 

contribuindo também assim para um desenvolvimento sustentado. 

0 Conselho de Administração agradece a todos aqueles que ajudaram a Empresa a 

melhorar o seu desempenho no âmbito da atividade que explora, nomeadamente, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, o Presidente da Assembleia Geral, 

pelas orientações, confiança, colaboração e apoio sempre demonstrado; 

Ao Fiscal Único pela colaboração, empenho e dedicação sempre demonstrado na sua 

importante ação; 

A todos os colaboradores, que se dedicaram e empenharam em fazer da Penafiel Verde 

uma Empresa melhor 

Aos nossos Clientes, pela sua exigência e compreensão e que são a razão da nossa 

existência. 

0 Conselho de Administração, 

Alexandra Sofia Bernardo Almeida (Presidente) 

João da Silva Almeida .(Administrador n executivo) 

Jorge Alexandre Ribeiro da Mota (Administrador não executivo) 

~~_ 
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Relatório Técnico 

Este relatório tem como objetivo descrever a atividade desenvolvida durante o ano de 

2019, quer ao nível da construção e renovação de infraestruturas, quer ao nível da 

gestão/exploração dos sistemas de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais. 

Construção/Renovação de Infraestruturas 

Durante o ano de 2019 foram executadas um conjunto de infraestruturas de drenagem de 

águas residuais e de abastecimento de água, quer no âmbito da expansão das redes, quer 

no âmbito da renovação das redes existentes, cuja sua caraterização apresentamos de 

seguida: 

■ Foi concluída a Candidatura POSEUR — 03 -2012- 000365 Subsistema de 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da Bacia das Termas de S. Vicente 

(Construção de Rede de Drenagem na freguesia de Peroselo e Ampliação da 

Capacidade de Tratamento), que permitiu a entrada a em funcionamento da 

empreitada de construção da rede de drenagem na freguesia de Peroselo numa 

extensão de 10 000 metros e da empreitada de ampliação da capacidade de 

tratamento da Etar das Termas de S. Vicente. 
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Rede de saneamento: 

■ Instalação das infraestruturas de saneamento na Rua de Sades, Rua da Nora e 

l igação ao emissário, freguesia de Paço de Sousa, numa extensão total de 1200 m; 

■ Instalação das infraestruturas de saneamento na l igação da Rua de Cavadas à Rua 

de Redondo, freguesia de Rio de Moinhos, numa extensão total de 250 m; 

■ Execução das infraestruturas da rede de drenagem de águas residuais na Rua do 

Outeiro e Rua do Outeirinho, freguesia de Croca, numa extensão total de 650 m; 

■ Renovação da conduta elevatória de saneamento do poço de bombagem de Fonte 

Arcada, numa extensão 710 m; 

■ Instalação das infraestruturas de saneamento na l igação da Tv. da agra à Rua do 

Parque em Santa Marta, freguesia de Penafiel, numa extensão total de 187,68 m; 

■ Execução da rede de drenagem de saneamento na Rua de Braços e Tv. de Braços, 

freguesia de Irivo, numa extensão total de 350 m; 

■ Reformulação das infraestruturas de drenagem de águas residuais no novo Posto 

da GNR, freguesia de Paço de Sousa, numa extensão total de 160,00 m; 

■ Reformulação e expansão das infraestruturas de drenagem de águas residuais na 

Zona Industrial de Recesinhos, freguesia de S. Mamede de Recesinhos, numa 

extensão 150 m; 

■ Instalação das infraestruturas de drenagem de águas residuais na Rua da Paz em 

Novelas, freguesia de Penafiel, numa extensão total de 150 m; 

■ Reformulação e execução das infraestruturas de drenagem de águas residuais na 

Rua do Souto e Tv. do Souto, freguesia de Irivo, numa extensão total de 350 m; 

■ Reformulação e expansão das infraestruturas de drenagem de águas residuais na 

Rua da Presa, freguesia de Irivo, numa extensão total de 200 m; 

■ Reformulação e execução da rede de drenagem de águas residuais na Rua de 

Peitais, Rua de Beiral e Tv. de Beiral, freguesia de Croca, numa extensão total de 

300 m; 
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■ Reformulação e expansão das infraestruturas de drenagem de águas residuais na 

Rua Castro de Baixo e Rua de Pedregal em Santa Marta, freguesia de Penafiel, 

numa extensão total de 200 m; 

■ Execução de rede de saneamento na Rua da Igreja, Rua da Vinha e Rua de 

Cerdeirinha, freguesia de Croca, numa extensão 1900 m; 

■ Execução de rede de saneamento na Rua do Ruival, freguesia de Penafiel, numa 

extensão 400 m; 

■ Execução de rede de saneamento no Lugar de Sambade, freguesia de Guilhufe e 

Urrô, numa extensão 1200 m; 

■ Execução de rede de saneamento no Lugar da Torre, freguesia de Guilhufe e Urrô, 

numa extensão 250 m; 

■ Instalação das infraestruturas de saneamento na Rua Central de Vi la Verde e Rua 

de Azinhaga de Vila Verde-Marecos, freguesia de Penafiel, numa extensão total de 

300 m; 

■ Execução das infraestruturas da rede de drenagem de águas residuais Travessa da 

Feitoria, freguesia de Castelões; 

■ Execução das infraestruturas da rede de drenagem de águas residuais na Rua do 

Cepo, freguesia de Cabeça Santa; 

■ Instalação das infraestruturas de drenagem de águas residuais na Rua do Bairral em 

Santa Marta, freguesia de Penafiel, numa extensão total de 200 m; 

■ Execução das infraestruturas da rede de drenagem de águas residuais no Lugar do 

Barroquinho em Milhundos, freguesia de Penafiel, numa extensão total de 600 m. 
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Abastecimento de água: 

■ Execução da rede de distribuição de água no Lugar de Vi la Verde em Marecos, 

freguesia de Penafiel, numa extensão total de 750 m; 

■ Pequenas expansões da rede de distribuição de água nas várias freguesias do 

concelho, numa extensão total de 3500 m; 

■ Reformulação e expansão das infraestruturas de distribuição de água na Zona 

Industrial de Recesinhos, freguesia de S. Mamede de Recesinhos, numa extensão 

550 m; 

■ Instalação das infraestruturas de distribuição de água na Rua da Paz em Novelas, 

freguesia de Penafiel, numa extensão total de 100 m; 

■ Renovação/substituição de redes de abastecimento de água (Renovação de 

pequenos traçados das redes de distribuição de água em Lagares, Fonte Arcada, 

Urrô, Abragão, Milhundos e Penafiel), numa extensão 2500 m; 

■ Instalação das infraestruturas de distribuição de água na Rua do Bairral em Santa 

Marta, freguesia de Penafiel, numa extensão total de 500 m. 
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Indicadores Operacionais 

Neste capítulo pretendemos evidenciar as atividades de exploração e manutenção dos 

sistemas de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais. 

Abastecimento de água 

Disponibilidade eadesão 

A disponibilidade do serviço de abastecimento de água no concelho mantem-se nos 97%, 

acima da média da região o que tem permitido a continuação do crescimento do número 

de clientes ligados ao sistema. Em dezembro de 2018 este número situava-se nos 22.695 

para no final de 2019 atingir os 23.170, representando um incremento de 475 novos 

clientes a que corresponde um crescimento de 2,09%. 

Nos últimos anos (Penafiel Verde), apesar da rede de abastecimento de água já cobrir 

praticamente todo o concelho, registamos, no entanto, uma evolução regular ao longo 

deste período de adesão de novos clientes, como mostra o gráfico seguinte: 

Evolução do número de clientes de água 
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Produção e faturação 

No ano de 2019 foram introduzidos no sistema um volume total 2.842.138 m3, dois quais 

131.776 m3 foram adquiridos às Águas do Douro e Paiva. 0 volume total faturado pela 

Penafiel Verde aos seus uti l izadores foi de 1.994.044 m3 representando um acréscimo 

3.1% relativamente ao ano de 2018. Daqui resulta um volume não faturado de 848.094 m3, 

estando aqui englobado todos os volumes utilizados no combate aos incêndios, roturas 

das condutas e ramais, trabalhos de manutenção nas condutas e reservatórios, erros de 

medição dos contadores, fraudes na medição e ligações i lícitas. Este montante não 

faturado tem um peso de 29,8 % no volume total fornecido ao sistema. 

Neste contexto, apresentamos de seguida em gráfico a evolução mensal do volume de 

água faturado ao longo do ano de 2019. 

Volume Mensal Faturado do Ano 2019 
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Registo de Ocorrências 

Durante o ano de 2019 foram registadas um total de 3.129 ocorrências referentes aos 

serviços de água e saneamento, distribuídas de forma irregular ao longo do ano, com uma 

forte incidência nos meses de Verão. 
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Ocorrências referentes aos serviço de Água e Saneamznto 
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Localização e reparação de avarias 

Com o objetivo de garantir a continuidade do serviço de abastecimento de água, a Penafiel 

Verde procedeu em regra à reparação das avarias nas condutas de distribuição sem 

efetuar o corte do fornecimento. Sempre que este se tornou indispensável foram tomadas 

todas as medidas com vista a reduzir ao mínimo o tempo de intervenção, minimizando os 

constrangimentos provocados aos clientes, divulgando inclusive no seu site toda a 

informação sobre a intervenção. 

Durante o ano de 2019 foram reparadas um total de 725 avarias em conduta e 924 avarias 

em ramais. É também cada vez maior o número de fugas náo visíveis reparadas com base 

na sua localização com recurso ao uso de equipamento específico tipo Geofone. 

Para além das avarias recebidas na central de comando através de comunicações externas, 

a análise cuidada aos consumos noturnos nas zonas de medição com informação já 

disponível na central de telegestão, permitiu-nos identificar, localizar e reparar um número 

significativo de avarias, como demonstrado de seguida: 
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• Avarias reparadas em ramais ~N°} 

l000 

800 

600 
~ v 
i 400 

200 

0 

201? 2018 

A nos 

• Avarias reparadas em conduta ~N°) 

loco 

300 

600 
~ 
a 

E 400 
z 

200 

0 
201? 2018 

Anos 

2019 

2019 

Aros Toml Aterás 

( tà~~sná) 

2017 926 

Em rnEd é, 
purdàs ... 

z,5 

2018 840 z.3 

2019 924 2, S 

Aros Toml Atarás 
(Cnrovm) 

Ern rnédb, 
pardá ... 

2017 
..,_

._2o1a...._..~_._..W65Qv~__._ 
700 ~.g __._~8 ..~, 

2019 7z5 z,o 

Ramais domiciliários 

Na sequência dos pedidos de ligação de novos clientes à rede pública de distribuição de 

água foram efetuados durante o ano de 2019 um total de 492 ramais. 
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Telegestão e Telemetria 

A Penafiel Verde tem prosseguido com a sua política de alargamento e renovação do 

sistema de telegestão a todas as instalações, de modo a permitir a gestão operacional 

integrada destas infraestruturas. 

Neste contexto, foram também substituídos/instalados novos medidores de caudal em 

estações elevatórias e reservatórios de modo a contribuir com informação cada vez mais 

precisa no apoio à gestão diária do sistema. Ao nível da telemetria de contadores de água 

dos seus clientes, a Penafiel Verde tem vindo a instalar de forma gradual estes 

equipamentos, atingindo no final de 2019 um total de 495 contadores. 

Sistema de Telegestão em Poços de Bombagem de Água Residuais 

Com base no melhoramento dos sistemas e da qualidade do serviço, foi alargado o Sistema 

de Telegestão para Poços de Bombagem de Águas Residuais. Esta telegestão encontra-se 

atualmente a funcionar em: Fonte Arcada, Peroselo, Guilhufe e Bustelo. Tem-se como 

intuito o alargamento desta telegestão a mais Poços de Bombagem existentes, de forma a 

ser possível dar uma melhor resposta às necessidades, aumentando a eficiência e a 

eficácia. 

Instalação de Zonas de Medição e Controlo no Sistema de Abastecimento de Água 

Face às necessidades de gestão de perdas, foram implementadas novas ZMC's com 

monitorização constante de caudal e pressões na rede de abastecimento de água. 
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Melhoramento de Zonas de Medição e Controlo existentes 

ZMC Rotunda de Milhundos — Calibração e melhoramento do sistema de telemetria 

ZMC Ordins — Instalação caudalimetro ultrassónico e melhoramento do sistema de 

telemetria 
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Reservatório R2 —Cabeça Santa — Requalificação quadro elétrico Grupo 2 e 

respetivos equipamentos de bombagem 

Devido às necessidades crescentes de melhoramento de equipamentos e aumento de 

rendimento por parte dos mesmos, foi efetuada a requalificação do Quadro Elétrico da 

Estação Elevatória de Cabeça Santa. Esta requalificação permitirá aumentar a reserva de 

equipamentos e reduzir esforços para os Grupos de Bombagem. Resultando um 

planeamento da manutenção eficaz de todos os equipamentos dos grupos de bombagem. 
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Captação —Entre-os-Rios 

Sendo a Captação de Entre-os-Rios o local fulcral para o abastecimento de Água ao 

Município continuamos a realizar esforços no sentido de garantir o correto funcionamento 

dos equipamentos já existentes. Perante a necessidade de garantir o abastecimento 

contínuo em períodos de maior gasto por parte dos clientes, têm-se realizado 

periodicamente manutenções preventivas a cada grupo de bombagem, para garantir 

sempre a maior disponibilidade erendimento dos mesmos. 
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Instalação Válvula Automatizada Água do Douro ePaiva —Reservatório Central 

Em 2019, foi implementada a automatização da válvula da ADP para controlo do caudal do 

ponto de entrega. A abertura e fecho da válvula passaram a ser realizados sem o recurso a 

meios humanos, podendo desta forma ser realizado a partir da Central de Comando da 

Telegestão. 

Melhoria Sistema de Comunicações com a Central de Comando da Telegestão; 

No sentido da melhoria contínua dos Sistema de Comunicações de diversas instalações, 

em foi realizada a alteração que existia a partir de cabo de comunicações próprio, 

passando a ser feita a partir de modem de dados 3G. Com este melhoramento, as 

comunicações entre as instalações e a Central de Comando ficaram fiáveis e eficazes. 
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Saneamento de Águas Residuais 

disponibilidade e adesão 

A disponibi l idade do serviço de saneamento no concelho atingiu em 2019 os 80% como 

resultado da entrada em funcionamento das infraestruturas recentemente construídas. 0 

número de uti lizadores deste sistema é agora de 16 188. Tendo em conta o grande volume 

de investimentos nestas infraestruturas nos últimos anos, resultou naturalmente num 

acréscimo significativo do número de clientes l igados à rede de saneamento. 
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Ramais domiciliários 

Na sequência dos pedidos de ligação de novos clientes à rede pública de drenagem de 

águas residuais foram efetuados durante o ano de 2019 um total de 234 ramais. 
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Volumes tratados e faturados 

Com a entrada em funcionamento, em 2019, da nova ETAR de Paço de Sousa e respetivos 

emissários sob gestão da SIMDOURO, todas as águas residuais recolhidas nas bacias dos 

rios Cavalum e Sousa são direta e indiretamente encaminhadas para este sistema. 

Na parte restante do concelho, as águas residuais são tratadas nas ETAR's de Termas de S. 

Vicente, Abragão, Canelas, Rio Mau, Castelões, Rio de Moinhos e Boelhe. 

Para o seu adequado funcionamento, são efetuadas todas as operações de manutenção 

necessárias ao cumprimento dos limites legalmente exigidos para os parâmetros de 

descarga. 

A rede de saneamento tem atualmente uma extensão de 3901<m, que servem de conduta 

aos mais de 2 milhões de m3 de águas tratadas. 

Os volumes totais tratados em ETAR no ano de 2019 

SIMDOURO 1.562.896 

Etar Termas S. Vicente 291 170 

Etar de Abragão 84 898 

Etar de Canelas 3 234 

Etar de Rio Mau 55 227 

Etar de Castelões 82 530 

Etar de Rio de Moinhos 58 070 

Etar de Boelhe 29 731 

Total 2.167.756 
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Dos 2.167.756 m3 de águas residuais tratadas no ano de 2019, uma parte substancial, 

1.562.896 m3 de águas, foram tratadas pela SIMDOURO e os restantes 604.860 m3 de 

águas residuais foram tratadas pela Penafiel Verde. 

Aos seus uti l izadores, a Penafiel Verde faturou durante o ano de 2019 um total de 

1.386.094 m3 de águas residuais. Considerando o volume total tratado e o volume total 

faturado obtemos um diferencial de 37%, resultado essencialmente de infiltrações nas 

redes públicas e prediais, afluências pluviais indevidas e uti l ização de origens de 

abastecimento próprias na produção de águas residuais. 

Conser-nação de redes e coletor es 

Ao nível da limpeza e desobstrução de coletores, a Penafiel Verde executa em regra estas 

operações por outsourcing. Foram assim efetuadas regularmente as operações de 

manutenção preventiva, nomeadamente a l impeza dos poços de bombagem, l impeza dos 

coletores de saneamento, identificando as anomalias existentes para posterior avaliação 

da necessidade reparação/renovação 

No final do ano de 2019 a Penafiel Verde, celebrou um contrato de prestação de serviços, 

de Aluguer de uma Viatura Combinada de Limpeza de Fossas e Coletores, respondendo às 

necessidades de manutenção da rede de águas residuais e também dar resposta imediata 

aos pedidos de descargas de fossas. 

Serviço de descarga de fossas 

A Penafiel Verde possui o serviço de descarga de fossas que atua prioritariamente nas 

zonas onde não existe rede de saneamento, e a única solução possível é a util ização da 

fossa. 
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Para combater os operadores ilegais de descarga de fossas que operam de uma forma 

ambientalmente perigosa, isto é, depositarem as águas residuais em qualquer sítio 

privilegiando os terrenos agrícolas e os rios, a empresa disponibi l iza esse serviço, e, assim, 

garante a proteção ambiental. Em 2019 registaram-se 361 pedidos de descargas de fossas. 

a 1~olume recolhido fossas particulares {rn3} 
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Gestão Cadastral 

0 ano de 2019 é o ano de partida para a implementação de novas tecnologias no âmbito 

da gestão cadastral. 

Neste contexto, a Penafiel Verde E.M iniciou a implementação do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) que possibi l itará visualizar, questionar, analisar e interpretar dados para 

compreender relações, padrões e tendências. 

Com esta nova aplicação a empresa irá dispor de uma atualização cadastral da rede de 

distribuição água e drenagem de águas residuais diária e com a possibi lidade de ser 

consultada por todos os colaboradores em tempo real 

Para além da facilidade de consulta cadastral por parte de todos os colaboradores, a 

aplicação tem também a valência de permitir desenvolver a modelação hidráulica de redes 
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de distribuição e drenagem, podendo as mesmas armazenadas em bases de dados e 

exportadas para ambiente Epanet ou SWMM. 

penafie 
PenafielVerde 

Cadastra de Abastecimento de 
Água 

~~ 

tndícadores de kede de Validaçâo de Sugestões de 
Abastecimento de Água 

üNtDADE DE tONTRDlO DE GESTAO E INFORMATICA 

Alteração de Cadastro 
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Controlo da Qualidade da Água 

Qualidade da Água da Rede Pública 

0 "abastecimento seguro de água para consumo humano de boa qualidade com a 

confiança dos consumidores" (Carta de Bona, IRAR, 2005) é um dos maiores desafios das 

entidades responsáveis pelos serviços de águas. 

Neste sentido, o sistema de abastecimento de água da Penafiel Verde, E.M., está sujeito a 

um controlo rigoroso da qualidade da água em toda a sua extensão, desde a bacia 

hidrográfica até à torneira do consumidor no âmbito do Plano de Controlo da Qualidade da 

Água (PCQA). Neste contexto, foram realizadas 458 análises. 
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Em paralelo é também realizado pela Penafiel Verde, EM, no controlo operacional, a 

higienização e limpeza dos reservatórios bem como a monitorização da qualidade da água 

na origem (águas brutas). 

Em 2019 demos início á recuperação do reservatório de Rans. 

Figura 5 -Recuperação Reservatório Rans 

Plano de Segurança da Água 

É necessário distribuir uma água segura que salvaguarda a saúde humana, mas também 

compreender e satisfazer as necessidades e expectativas dos consumidores em termos de 

aceitabilidade da água e de um abastecimento contínuo, com quantidade e pressão 

adequada e, muito importante, ter capacidade para responder a um desvio a estes 

padrões para que o consumidor tenha a certeza que se alguma coisa acontecer, a entidade 

vai ter uma resposta adequada e profissional e fornecer uma alternativa segura de água, e 

por isso não precisa de se preocupar. 

Neste sentido a Penafiel Verde, E.M no decorrer do ano 2019 iniciou a elaboração e 

implementação do plano de monitorização operacional identificando o que deve ser 

monitorizado e como, quem vai fazer, quando e onde, limites operacionais, limites críticos, 

ações corretivas necessárias com a indicação de quem será responsável por desencadeá-

las e respetivos registos associados na fase "Água Comprada" e iniciou a fase do 

"Tratamento". 

A Penafiel Verde, E.M., em março de 2019 recebeu nas suas instalações a Autoridade de 

Saúde do Vale do Sousa envolvendo Delegados, Médicos e Técnicos de Saúde Ambiental. A 
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Serviço de Fiscalização 

No início de 2019, a Penafiel Verde E.M. promoveu a criação de uma Unidade de 

Fiscalização com o intuito de identificar situações irregulares da uti l ização dos serviços de 

abastecimento e de drenagem de águas residuais. Dado que o concelho de Penafiel 

apresenta uma distribuição mediamente urbana e principalmente nas zonas rurais existem 

alternativas de consumo à água da rede pública (poços, furos, minas). Apesar dos esforços 

da Penafiel Verde E.M, para o consumo da água da rede pública, de forma a garantir a 

segurança da água, os clientes continuam a optar pela origem própria. 

A equipa de fiscalização iniciou por verificar todos os clientes com consumos inferiores a 3 

m3, com e sem ligação à rede de saneamento. Relativamente aos clientes com baixo 

consumo e com ligação à rede de saneamento, quando se verifica a existência de outra 

opção de consumo, é aplicada a tarifa de saneamento que permite a faturação em função 

do consumo médio do uti l izador com características similares no âmbito do território 

municipal (10 m3 para uti l izadores domésticos e 100 m3 para utilizadores não 

domésticos). Das fiscalizações realizadas, foram confirmadas cerca de 1110 clientes com 

águas de origem próprias. 

Para os uti l izadores com baixos consumos, mas sem l igação à rede de saneamento, 

verificou-se também a existência de outra opção de consumo e se existia util ização 

indevida da rede de saneamento. Das 1024 fiscalizações realizadas, 103 correspondem a 

ligações indevidas à rede de saneamento. Durante as verificações foram substituídos 93 

contadores que se encontravam avariados promovendo mais um retorno na faturação. Os 

contadores cortados há mais de dois meses também foram fiscalizados, detetando-se 18 

usos ilícitos. Tendo em conta os resultados obtidos 

pela equipa de fiscalização, a Penafiel Verde E.M. ,o 
aposta cada vez mais em meios disponíveis para a ~~ .~~ t~ a~ 
deteção dos usos indevidos das redes assim como na ~̀c,~r \~¢~ 

4 •2 
divulgação das penalizações caso existam meios 

fraudulentos na uti l ização dos seus dispositivos e 

redes. 
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Caracterização dos Recursos Humanos 

O quadro de pessoal da Penafiel Verde, E.M. em 31 de dezembro de 2019 era constituído 

por 57 colaboradores. 

A relação jurídica de emprego é constituída por um quadro de pessoal em regime de 

cedência de interesse público e quadro de pessoal. 

Cedência de interesse público 16 

Quadro da Penafiel Verde 41 

Total 57 

No que respeita à função profissional e grau académico temos o quadro de pessoal 

constituído: 

Distribuição dos Colaboradores por Grupos Profissionais 

RELATÓRIO e CONTAS 2019 

■ Assístente Operacional 

■ Assistente Técnico 

■ Coordenador Técnico 

Encarregado Operacìonal 

■ Técnico Superior 



• Grau Académico 

ANO ENSINO SUPERIOR 12ºANO 9ºANO 6º ANO 4ºANO TOTAL DE COLABORADORES 

2019 16 17 14 3 7 57 

A estrutura etária dos colaboradores da empresa em 2019 apresenta uma equipa jovem, a 

seguir apresentada sob forma gráfica: 
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Format:ão Profissional 

A Penafiel Verde manterá como uma das suas prioridades a promoção da qualificação dos 

seus co aboradores e o alinhamento das suas competências, com a estratégia da sua 

organiz2ção. 
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OUTRAS ATIVIDADES 



Eventos/Convívios 

Em 2019 o Conselho de Administração proporcionou a todos os colaboradores vários 

momento de confraternização, agradecendo deste modo o empenho de toda a equipa, 

pois são estes os responsáveis pelas conquistas desta empresa. 

13ºAniversário da Penafiel Verde, E.M. 
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No Natal: "A Família Penafiel Verde E.M." 

ie , r~;r- ~~sz.itc.~ ;Q~ 
-. _ 

Evento Desportivo: Jogo de Futebol 
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Demonstrações Financeiras 

PENAFIEL VERDE, EM 
BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Montantes expressos em euros) 

Activo 
Activo não corrente 

Datas 
Nota 31 /12/2019 31 /12/2018 

Activos fixos tangíveis 3.2;5 16 973 633,88 16 714 391 ,84 
Propriedades de investimento 
Outros in~,estimentos financeiros 3.7;8 2 218,46 15 951,71 

16 975 852,34 16 730 343,55 

Activo corrente 
Inventários 3.6;7 149 838,75 130 286,96 
Clientes 3.7;8 1 073 017,31 1 027 131,44 
Estado e outros entes públicos 14 148 485,21 310 412,62 
Outros créditos a receber 8 1 049 728,41 1 142 416,91 
Diferimentos 9 62 461,54 32 311,57 
Outros activos financeiros 
Caixa e depósitos bancários 3.7;4 707 338,88 610 634,12 

3 190 870,10 3 253 193,62 

Total do activo 20 166 722,44 19 983 537,17 

Capital próprio e Passivo 

Capital próprio 
Capital subscrito 10 6 000 000,00 6 000 000,00 
Reservas legais 10 33 160,95 29 198,66 
Outras reservas 10 391 356,64 316 073,14 
Resultados transitados 10 (131 369,23) (131 369,23) 
Outras variações no capital próprio 10 5 115 669,23 5 350 434,62 

11 408 817,59 11 564 337,19 

Resultado líquido do período 124 480,79 79 245,79 

Total do capital próprio 11 533 298,38 11 643 582,98 

Passivo 

Passivo não corrente 
Financiamentos obtidos 3.7;13 1 828 032,69 2 167 128,60 

1 828 032,69 2 167 128,60 
Passivo corrente 
Fornecedores 12 2 014 513,19 1 364 629,19 
Adiantamentos de Clientes 
Estado e outros entes públicos 14 40 740,41 40 257,35 
Financiamento obtidos 3.7;13 383 326,09 571 628,47 
Outras dívidas a pagar 12 4 366 811,68 4 196 310,58 
Diferimentos 

Total do passivo 8 633 424,06 8 339 954,19 

Total do capital próprio e do passivo 20 166 722,44 19 983 537,17 

0 anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2019. 

O Conselho ¢~A~Jministração 
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O Contabilista Certificado 
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Demonstração individual dos resultados por naturezas 

Período findo em 31-12-2019 

(montantes expressos em eurosJ 

Períodos 

Nota 2019 2018 

Vendas e serviços prestados 15 6 702145,04 5 809148,84 

Subsídios à exploração 11 10 590,61 8 796,97 

Variação nos inventários da produção 

Trabalhos para a própria entidade 33 064,56 43 265,19 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 -146 777,00 -150 483,00 

Fornecimentos e serviços externos 16 -4129 676,82 -3 343 591,73 

Gastos com o pessoal 17 -1 224 766,57 -1 092 425,31 

Imparidade de dívidas a receber (perdasl reversões) -30 763,29 -12 978,74 

Outros rendimentos 19 467 534,42 379 399,08 

Outros gastos 20 -149 602,47 -130 457,40 

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1531748,48 1510 673,90 

Gastosl reversões de depreciação e de amortização 5;18 -1 262 929,97 -1249 896,92 

Resultado operacional untes de gastos de financiamento e impostos) 268 818,51 260 776,98 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros e gastos similares suportados 

Resultados antes de impostos 

Imposto sobre o rendimento do período 

Resultado líquido do período 

21 -101717,29 -139 562,36 

167101,22 121214,62 

3.5 -42 620,43 -41 968,83 

124 480,79 79 245,79 

0 anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2019 

O Conselho de Administração 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Montantes expressos em euros) 

Períodos 

Notas 2019 2018 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS: 

Recebimentos de clientes 6.610.495,88 5.569.962,05 

Pagamentos a fornecedores (3.646.121,61) (3.631.793,52) 
Pagamentos ao pessoal (1.191.631,51) (1.049.128,25) 

Caixa gerada pelas operações 1.772.742, 76 889.040, 28 

Pagamento /recebimento do imposto sobre o rendimento (26.538,43) (60.910,94) 
Outros recebimentos /pagamentos 622.834,64 1.712.584,99 

Fluxos de caixa das actividades operacionais [1] 2.369.038,97 2.540.714,33 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO: 

Pagamentos respeitantes a: 

Activos fixos tangíveis (1.422.186,59) (1.563.585,90) 
Investimentos financeiros (221.032,04) (1.643.218,63) (449.042,26) (2.012.628,16) 

Recebimentos provenientes de: 

Investimentos financeiros 
Subsídios ao investimento 
Juros e rendimentos similares 
Actives fixos tangíveis 

Fluxos de caixa das actividades de investimento [2] (1.643.218,63) (2.012.628,16) 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: 

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos 
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 

Outras operaçôes de financiamento 

Pagamentos respeitantes a: 

Financiamentos obtidos 527.398, 29 544.695, 77 
Juros e gastos similares 101.717, 29 139.562, 36 
Outras operações de financiamento (629.115, 58) (684.258,13) 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3] (629.115, 58) (684.258,13) 

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+(3] 96.704,76 (156.171,96) 

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 4 610.634,12 766.806,08 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 4 707.338,88 610.634,12 

0 anexo faz parte integrante da demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2019. 

0 Contabilista Certificado 0 Conselho de Administração 

RELATÓRIO e CONTAS 2019 

64 



Anexo 

Anexo 

em 31 de dezembro de 2019 

(Montantes expressos em euros) 

1 NOTA INTRODUTÓRIA 

A "Penafiel Verde, EM" é uma empresa municipal, e tem a sua sede social na Rua Abílio Miranda, nº 89 4560-

501 Penafiel 

A Empresa tem por objeto social principal, Gestão e Exploração dos Sistemas Municipais de Abastecimento 

de Água e de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais no Município de Penafiel (CAE 36001). 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em euros, estando as mesmas sujeitas a aprovação 

pela Assembleia Geral de Sócios, nos termos da legislação comercial em vigorem Portugal. 

É da opinião do Conselho de Administração que estas demonstrações financeiras refletem de forma 

verdadeira e apropriada as operações da Empresa, bem como a sua posição e desempenho financeiros e 

fluxos de caixa. 

2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1 Referencial contabilístico 

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade de operações, a 

partir dos registos contabilísticos da Empresa e de acordo com as normas do Sistema de Normalização 

Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais: 

• Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilística), com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de agosto, Decreto-Lei n.º36-A/2011 de 9 de março, Lei n.º 

66-B/2012 de 31 de dezembro, Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 

de 2 de junho; 

• Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras); 

• Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura Conceptual); 

• Aviso n.º 8256/2015, de 29 de julho (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro); 

• Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Código de Contas). 

Estas demonstrações financeiras refletem as contas individuais da Empresa, preparadas nos termos legais 

para aprovação em Assembleia Geral de Sócios em conformidade com as Normas Contabilísticas e de Relato 
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Financeiro (doravante referidas apenas como NCRF) e Normas Interpretativascplicáveis ao período findo e 

31 de dezembro de 2019. 

~ 
2.2 Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas 

Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras, não foram derrogadas quaisquer 

disposições do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a 

imagem verdadeira e apropriada que devem transmitir aos interessados pelas informações disponibi lizadas. 

2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não 

sejam comparáveis com os do período anterior 

Não se registaram alterações significativas do âmbito da atividade da Empresa que possam prejudicar a 

comparabilidade dos itens das demonstrações financeiras ou pôr em causa a característica qualitativa das 

informações disponibilizadas. 

3 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as 

seguintes: 

3.1 Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, de acordo com as Normas contabilísticas e de Relato 

Financeiro. 

3.2 Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, 

quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e 

condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos 

de desmantelamento eremoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação/operação 

dos mesmos que a Empresa espera incorrer. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, 

de acordo com o método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para 

cada grupo de bens. 

RELATÓRIO e CONTAS 2019 



Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos ainda em fase de construção, encontrando-se 

registados ao custo de aquisição/produção, deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes ativos sãó 

depreciados a partir do momento em que estejam prontos para utilização. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Bem Anos 

Edifícios e outras construções 10 - 50 

Equipamento básico 4 - 10 

Equipamento de transporte 4 

Equipamento administrativo 3 - 10 

Outros activos fixos tangíveis 4 - 8 

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. 0 efeito de alguma 

alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar 

benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas. 

0 ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do 

ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação. 

3.3 Locações 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente 

todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são 

classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma 

do contrato. 

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 

responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor 

presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre 

encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante 

sobre o saldo pendente da responsabilidade. 

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período 

da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado 

dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear. 

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas. 
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3.4 Imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis 

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis da 

Empresa com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estarem imparidade. 

Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora 

de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso). 

A quantia recuperável do ativo (ou da unidade geradora de caixa) consiste no maior de entre (i) o justo valor 

deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa 

futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as 

expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo (ou 

da unidade geradora de caixa) relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham 

sido ajustadas. 

Sempre que a quantia escriturada do ativo (ou da unidade geradora de caixa) for superior à sua quantia 

recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na 

demonstração dos resultados na rubrica de "Perdas por imparidade", salvo se tal perda compensar um 

excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um 

decréscimo daquela revalorização. 

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem 

evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A 

reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de 

"Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da 

quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada. 

3.5 Imposto sobre o rendimento 

0 imposto sobre o rendimento do exercício registado na demonstração dos resultados corresponde à soma 

dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os impostos correntes e os impostos diferidos são 

registados em resultados, salvo quando os impostos diferidos se relacionam com itens registados 

diretamente no capital próprio. Nestes casos os impostos diferidos são igualmente registados no capital 

próprio. 

0 imposto corrente a pagar é calculado com base no lucro tributável do exercício. 0 lucro tributável difere do 

resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou 

tributáveis em outros exercícios, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 
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3.6 Inventários 

Os inventários encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. 0 valor 

líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados

necessários para a concluir os inventários e para efetuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo 

é superior ao valor líquido de realização, é registada uma perda por imparidade pela respetiva diferença. As 

variações do exercício nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados 

"Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de ajustamentos em inventários". 

0 método de custeio dos inventários adotado pela Empresa consiste no custo de aquisição. 

3.7 Instrumentos Financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Empresa se torna parte das 

correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF 27 —Instrumentos 

financeiros. 

Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios: (i) ao custo 

ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados. 

(i) Ao custo ou custo amortizado 

São mensurados "ao custo ou custo amortizado" os ativos e os passivos financeiros que apresentem as 

seguintes características: 

• Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida; e 

• Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e 

• Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro 

derivado. 

0 custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. 

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros: 

a) Clientes e outras dívidas de terceiros 

Os saldos de clientes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo amortizado deduzido de 

eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não difere do 

seu valor nominal. 

b) Caixa e depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, 

depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e 

para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. 

RELATÓRIO e CONTAS 2019 

__ , 



c) Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) 

Os montantes relativos ao FCT são registados como ativo, na rubrica "Outros ativos financeiros", 

correspondendo às entregas efetuadas, passíveis de reembolso ao empregador em qualquer situação de 

cessação do contrato de trabalho. 

d) Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados pelo valor nominal. 

e) Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos são registados no passivo ao justo valor. 

(ii) Imparidade de ativos financeiros 

Os ativos financeiros incluídos na categoria "ao custo ou custo amortizado" são sujeitos a testes de 

imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma 

evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu 

reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados. 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer 

corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente na data de relato dos novos 

fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro efetiva original. 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à 

diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato. 

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica "Perdas por imparidade" no período em 

que são determinadas. 

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 

objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta 

deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria 

reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas 

por imparidade é registada em resultados na rubrica "Reversões de perdas por imparidade". Não é permitida 

a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio 

(mensurados ao custo). 

(iii) Desreconhecimento deativos epassivos financeiros 

A Empresa desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa 

expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos 

os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos. 

A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, 

cancelada ou expire. 
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3.8 Matérias ambientais 

As entidades nacionais têm a obrigação legal de evitar, reduzir e reparar os danos causados ao ambiente ou a 

terceiros no âmbito da sua atividade, devendo adotar as medidas necessárias para recolher, encaminhar e 

tratar os resíduos das mais diversas naturezas, as águas residuais dos seus processos industriais, as emissões 

para a atmosfera, a proteção de solos e de recursos hídricos e a prevenção de ruídos e vibrações. 

A responsabilidade das empresas que exerçam uma atividade económica suscetível de provocar danos ao 

ambiente e a terceiros, está regulada pelo Diploma da Responsabilidade Ambiental (Decreto-Lei n.º 

147/2008, de 29 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março e pelo Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de março), que vem 

prever a constituição de garantias financeiras para cobertura dessas responsabilidades, designadamente 

através da subscrição de apólices de seguro, obtenção de garantias bancárias, participação em fundos 

ambientais ou constituição de fundos próprios, sem que tenham sido ainda definidos legalmente os valores 

mínimos dessas garantias. 

3.9 Subsídios do Governo 

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Empresa irá 

cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos. 

0 benefício resultante de um financiamento do Governo (ou equivalente) a uma taxa de juro inferior ao 

mercado é tratado como um subsídio do Governo, sendo mensurado como a diferença entre o montante 

recebido e o justo valor do empréstimo determinado tendo por base as taxas de juro de mercado. 

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente 

reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática como 

rendimentos do exercício, de forma consistente e proporcional com as depreciações dos ativos cuja 

aquisição se destinaram. 

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma 

sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. 

Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros 

associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis. 

3.10 Transações e saldos em moeda estrangeira 

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Empresa) são registadas às 

taxas de câmbio das datas das transações. Em cada data de relato, as quantias escrituradas dos itens 

monetários denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio dessa data. Os itens não 

monetários registados ao justo valor denominados em moeda estrangeira são atualizados às taxas de câmbio 
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das datas em que os respetivos justos valores foram determinados. As quantias escrituradas dos itens não 

monetários registados ao custo histórico denominados em moeda estrangeira não são atualizadas. 

As diferenças de câmbio apuradas na data de recebimento ou pagamento das transações em moeda 

estrangeira e as resultantes das atualizações atrás referidas são registadas na demonstração dos resultados 

do período em que são geradas. 

3.11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Provisões 

São reconhecidas provisões apenas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante de um acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma 

saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 

0 montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato 

dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os 

riscos e incertezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa 

data. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. 

Existe um contrato oneroso quando a Empresa é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, 

cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar, os quais excedem os benefícios 

económicos derivados do mesmo. 

É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a Empresa desenvolveu um plano formal detalhado 

de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos 

afetados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os 

dispêndios que resultam diretamente da implementação do correspondente plano, não estando, 

consequentemente, relacionados com as atividades correntes da Empresa. 

Passivos contingentes 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre 

que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. 

Ativos contingentes 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for 

provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 
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3.12 Rédito 

0 rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 0 rédito reconhecido é 

deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos e não inclui IVA e outros 

impostos liquidados relacionados com a venda. 

0 rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas: 

• Os riscos e vantagens significativos associados à propriedade dos bens foram transferidos para o 

comprador; 

• A Empresa não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 

• 0 montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa; 

• Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade. 

0 rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com base na percentagem de acabamento da 

transação/serviço à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 

• 0 montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa; 

• Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; 

• A fase de acabamento da transação/serviço à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade. 

3.13 Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à 

medida que em que são incorridos. 

3.14 Benefícios dos empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos de trabalho 

noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, 

subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abonos para falhas e quaisquer outras retribuições 

adicionais decididas pontualmente pelo órgão de gestão. Para além disso, são ainda incluídas as 

contribuições para a Segurança Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação 

aplicável, as faltas autorizadas e remuneradas e ainda, eventuais participações nos lucros e gratificações, 

desde que o seu pagamento venha a decorrer dentro dos 12 meses subsequentes ao encerramento do 

período. 
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As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que 

os serviços são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do reconhecimento de um passivo 

que se extingue com o pagamento respetivo. 

De acordo com a legislação labora) aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por 

este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o 

período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram -se reconhecidos como benefícios de curto 

prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. 

Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da Empresa quer por mútuo 

acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorrerem. 

3.15 Especialização dos exercícios 

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da 

especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. Os 

gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido são estimados. 

Os gastos e rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em 

períodos futuros, bem com as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e 

que serão imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são 

registados nas rubricas de diferimentos. 

3.16 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as 

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base 

no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e 

transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão 

ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das 

demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que 

ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por 

este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão 

diferir das correspondentes estimativas. 

3.17 Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam à data do balanço ("adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a 
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ajustamentos) são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que 

proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events" ou 

acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas 

demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 

4 FLUXOS DE CAIXA 

~ 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos 

bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no 

mercado monetário. Caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2019 e 2018 detalha-se conforme se 

segue: 

2019 2018 
Numerário 550,00 550,00 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 706 788,88 610 084,12 
707 338,88 610 634,12 

Não existem restrições à mobi lização das rubricas de caixa e seus equivalentes. 

5 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o movimento ocorrido na quantia 

escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por 

2019 

Terrenos e 

recursos 

naturais 

Edifícios e 

outras 

construções 

Equipam. 

básico 

Equipam. 

de 

transporte 

Equipam. 

administ. 

Equip. 

Biológico 

Outros 

ativos fixos 

tangíveis Total 

Activos 

Saldo inicial 13 110,00 

Aquisições 21160,00 

Alienações 

24 984 838,01 

1592 419,75 

1158 938,36 

19 186,10 

262 291,28 

16 000,00 

123 785,59 4 569,15 153 840,68 

6 726,23 

26 701373,07 

1655 492,08 

Saldo final 34 270,00 26 577 257,76 1178 124,46 278 291,28 123 785,59 4 569,15 160 566,91 28 356 865,15 

Depreciações acumuladas e 

perdas por imparidade 

Saldo inicial 

Depreciações do exercício (Nota 18) 

Retificação 

9 265 204,74 

1162 356,70 

903 342,92 

49 253,01 

235 482,28 

19 871,04 

121973,51 

1070,00 

4 523,57 

45,58 

116 723,41 

10 333,64 

(308,01) 

10 647 250,43 

1262 929,97 

(308,01) 

Saldo final - 10 447 561,44 952 595,93 255 353,32 T23 043,51 4 569,15 126 749,04 11909 872,39 

Activos líquidos 34270,00 16129696,32 225528,53 22 937,96 742,08 - 33 817,87 16 446 992,76 

imparidade, foi o seguinte: 
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Os ativos fixos tangíveis estão registados de acordo com a política contabilística definida na Nota 3.2. As w ~ 

taxas de depreciação que estão a ser aplicadas constam na mesma Nota. 

Em 31 de Dezembro de 2019 as depreciações do exercício, no montante de 1.262.929.97 Euros, foram 

registadas na rubrica de "Gastos /reversões de depreciação e amortização" (Nota 18). 

2018 

Terrenos e 

recursos 

naturais 

Edifícios e 

outras 

construções 

Equipam. 

básico 

Equipam. 

de 

transporte 

Equipam. 

administ. 

Equip. 

Biológico 

Outros ativos 

fixos tangíveis Total 

Activos 

Saldo inicial 13 110,00 23 935 307,53 1 138 926,62 262 291,28 123 785,59 4 569,15 153 840,68 25 631 830,8: 

Aquisições 1 049 530,48 6 685,94 1 056 216,4 

Alienações 13 325,80 13 325,8( 

Saldo final 13 110,00 24 984 838,01 1 158 938,36 262 291,28 123 785,59 4 569,15 153 840,68 26 701 373,07 

Depreciações acumuladas e 

perdas por imparidade 

Saldo inicial 8 107 314,00 870 015,99 201 583,31 120 800,53 4 403,97 106 561,51 9 410 679,31 

Depreciações do exercício (Nota 20) 1 157 890,74 20 001,13 33 898,97 1 172,98 119,60 10 161,90 1 223 245,3 

Alienações 13 325,80 13 325,8( 

Saldo final 9 265 204,74 903 342,92 235 482,28 121 973,51 4 523,57 116 723,41 10 647 250,4 

Activos líquidos 13 110,00 15 719 633,27 255 595,44 26 809,00 1 812,08 45,58 37 117,27 16 054 122,6 

Não existem restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis associados a garantias de passivos. 

6 LOCAÇÕES 

6.1 Locações Operacionais -Locatários 

1-Total dos futuros pagamentos mínimos 

Não mais de um ano 

Mais de 1 ano e menos de 5 anos 

2-Pagamentos de locação reconhecidos no período 

69. 000, 00 

:270.250, 00 

31-12- 2019 31-12- 2018 

Pagamentos mínimos de locação 2.300,00 0,00 
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3-Descrição dos acordos de locação significativos 

Nº 
Contrato Locadora Bem Locado 

Valor do 
contrato 

- 
Certoma-Comércio Técnico de 
Máquinas, Lda 

Viatura combinada de limpeza de 
fossas e coletores 345.000,00_ 

7 INVENTÁRIOS 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os inventários da Empresa eram detalhados conforme se segue: 

Matérias primas 

2019 2018 
Quantia Perdas por Quantia Quantia Perdas por Quantia 

bruta imparidade líquida bruta imparidade líquida 

149 838,75 
149 838,75 

- 149 838,75 
- 149 838,75 

130 286,96 
130 286,96 

- 130 286,96 
- 130 286,96 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e variação dos inventários de produção 

0 custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2019 e 2018 é detalhado conforme se segue: 

2019 
Matérias Primas 

Saldo inicial 130 286,96 
Compras 166 328,79 
Saldo final (149 838,75) 
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 146 777,00 

2018 
Matérias Primas 

Saldo inicial 162 675,25 
Compras 118 094,71 
Saldo final (130 286,96) 
Custo das merc. vendidas e das mat. consumidas 150 483,00 
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8 CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 as contas a receber da Empresa apresentavam a seguinte composição: 

2019 2018 

Quantia Quantia 

Quantia Imparidade escriturada Quantia Imparidade escriturada 

bruta acumulada líquida bruta acumulada líquida 

Não correntes: 

Outros créditos a receber: 

Outros investimentos financeiros 2 218,46 2 218,46 15 951,71 - 15 951,71 

Correntes: 

Clientes 1 

2 

650 

218,46 

091,62 (577 

- 

074,31) 1 

2 

073 

218,46 

017,31 1 

15 

573 

951,71 

442,46 (546 311,02) 1 

15 

027 

951,71 

131,44 

Outras créditos a receber: 

Pessoal 

Outros créditos a receber 

Outros activos financeiros 

1 049 728,41 - 1 049 728,41 1 142 416,91 - 1 142 416,91 

1 049 728,41 - 1 049 728,41 1 142 416,91 - 1 142 416,91 

2 699 820,03 (577 074,31) 2 122 745,72 2 715 859,37 (546 311,02) 2 169 548,35 

No decurso do período findo em 31 de Dezembro de 2019, foram reconhecidas reversões em dividas a 

receber por clientes no valor de 111.504.26 euros. 

0 valor inscrito em Outros créditos a receberjustifica-se da seguinte forma: 

Outros acréscimos de rendimentos — 507.506.88 euros 

Candidatura POSEUR (Controlo de redução de Perdas nos Sist de Distribuição e adução de àgua) — 

448.203.10 euros 

9 DIFERIMENTOS ACTIVOS 

Em 31-12-2019 e em 31-12-2018 as rubricas do ativo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte 

composição: 

Gastos a reconhecer 

2019 2018 

62 461, 54 32 311, 57 

62 461, 54 32 311, 57 
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10 INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO 

Capital Subscrito 

Em 31-12-2019 e 31-12-2018 o capital subscrito de 6.000.000,00 Euros encontra-se totalmente realizado. 

A quantia escriturada do capital subscrito é detalhada conforme se segue: 

Município de 

Penafiel 

2019 2018 

V. nominal % V. nominal 

6.000.000.00 100% 6.000.000.00 100% 

Reserva leal 

De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado líquido anual se positivo, tem de 

ser destinado ao reforço da reserva legal até que esta represente 20% do capital. Esta reserva não é 

distribuível a não ser em caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos 

depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital. Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a 

reserva legal ascendia a 33.160.95 Euros e 29.198.66 Euros respetivamente. 

Resultados Transitados 

0 valor inscrito nesta rubrica desdobra-se da seguinte forma: 

Despesas de instalação desreconhecidas com implementação do SNC-4.792.05 euros 

Reversão de impostos diferidos passivos — 126.577.18 euros 

Outras variações no Capital Próprio 

0 valor inscrito nesta rubrica refere-se ao reconhecimento de subsídios atribuídos em contrapartida de 

rendimentos. 

~+; - 
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11 SUBSÍDIOS DO GOVERNO 

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2019, a Empresa beneficiou dos seguintes subsídios: 

Montante Montante Montante Rédito Rédito 

total recebido por receber do período acumulado 

Subsídios à Exploração: 

IEFP 10 590,61 10 590,61 10 590,61 10 590,61 

10 590,61 10 590,61 10 590,61 10 590,61 

Subsídios relacionados com activos: 

10 590,61 10 590,61 - 10 590,61 10 590,61 

12 FORNECEDORES E OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outras Dívidas a pagar" 

apresentam o seguinte detalhe: 

Fornecedores 

Fornecedores, conta corrente 

Outras dívidas a pagar 

Adiantamentos de clientes 

Outros credores 

2019 2018 

2.014.513,19 1.364.629,19 

2.014.513,19 1.364.629,19 

4.366.811,68 4.196.310,58 

4.366.811,68 4.196.310,58 

6.381.324,87 5.560.939,77 

As verbas mais significativas na rubrica Outros Credores são as seguintes: 

Fornecedores de Investimentos — 369.654.09 euros 

Pessoal —152.119.21 

Outros acréscimos de gastos — 183.600,07 euros 

Valor de Resíduos Sólidos urbanos cobrados pela Penafiel Verde e de conta do Município de Penafiel — 

1.288.153.49 euros 

Valor da Taxa de Recursos Hídricos cobrados pela Penafiel Verde e de conta da Agência Portuguesa do 

Ambiente — 73.925.61 euros 

Juros aLiquidar — 2.462.80 euros 

Ajustamento em Subsídios recebidos do POSEUR nos financiamentos de diversas obras —1.513.085.52 euros 

Retenções de garantia de boa execução de obra — 783.029.37 euros 
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13 FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Os financiamentos obtidos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são detalhados conforme se segue: 

2019 2018 

Montante utilizado Montante utilizado 

Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Empréstimos bancários: 

CIC caucionadas e Financiamentos 383 326,09 1 828 032,69 2 211 358,78 571 628,47 2167128,60 2 738 757,07 

Suprimentos 

Locações financeiras (Nota 6) 

383 326,09 1 828 032,69 2 211 358,78 571 628,47 2167128,60 2 738 757,07 

14 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das 

autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando 

tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, 

reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados 

ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2015 a 2018 poderão vir ainda ser 

sujeitas a revisão. 

A Gerência da Empresa entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das 

autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações 

financeiras em 31 de dezembro 2019. 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a 

seguinte composição: 

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 
Pagamentos por conta e Retenções 

2019 2018 

Activo Passivo Activo Passivo 

Estimativa de imposto (Nota 7) 9 023,43 25105,43 
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 8 677,04 8 830, 01 
Imposto sobre o valor acrescentado 148 485,21 310 412,62 

Contribuições para a Segurança Social e FCT 23 039,94 6 321,91 

148 485,21 40 740,41 310 412,62 40 257,35 
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1S RÉDITO 

0 rédito reconhecido pela Empresa em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é detalhado conforme se segue: 

2019 2018 

Outros Transportes Total Outros Transportes Total 

Venda de bens 

Mercado Nacional 

Mercado Intracomunitário 

Prestação de serviços 

Mercado Nacional 6 

Mercado Intracomunitário 

702 145,04 6 702 145,04 5 809 148,84 5 809 148,84 

6 702 145,04 - 6 702 145,04 5 809 148,84 - 5 809 148,84 

16 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é 

detalhada conforme se segue: 

2019 2018 

Subcontratos 11 837,91 5 793,78 
Trabalhos Especializados 1 343 125,94 1 081 330,00 
Publicidade e Propaganda 32 655,98 82 858,50 
Vigilância e Segurança 11 989,90 179,50 
Honorários 43 598,50 35 112,66 
Conservação e Reparação 802 775,68 741 857,29 

Outros 19 157,11 21 383,46 

Ferramentas e Utens. Desg Rápido 102 933,07 55 563,38 

Livros e Docum. Técnica 99,06 194,06 
Material de Escritório 6 853,26 11 131,04 
Material de Informática 27 659,14 12 000,03 
Material de Telemetria e Telegestão 37 286,11 40 187,70 

Eletricidade 864 865,02 821 831,82 
Combustíveis 20 681,83 45 202,44 
Àgua 184,99 75,61 

Deslocações e Estadas 5 325,07 

Rendas e Alugueres 416 203,26 53 953,20 

Comunicação 193 551,27 188 258,11 

Seguros 34 431,05 28 472,49 

Contencioso e Notariado 10 936,45 9 887,51 

Despesas de Representação 976,10 24 849,70 
Limpeza Higiena e Conforto 5 692,95 8 425,69 
Outros Serviços 36 968,96 2 021,89 
Serviços Bancários 105 213,28 67 696,80 

4 129 676, 82 3 343 591, 73 
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17 BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 é detalhada 

conforme se segue: 

2019 2018 ... ... ,~ , 
y" _..~ r~ 

Remuneraçôes do pessoal 861 976,27 810 583,30 
Benefícios pós-Emprego 
Remunerações dos orgãos sociais 55 671,12 18 665,24 
Encargos sobre remunerações 241 644,63 194 873,74 
Outros Gastos 44 664,52 38 167,75 
Seguros de ac. trabalho e doenças prof. 20 810,03 30 135,28 

1 224 766,57 1 092 425,31 

Número de Empregados 2019 2018 

Início do período 52 44 

18 DEPRECIAÇÕES 

A decomposição da rubrica de "Gastos /reversões de depreciação e de amortização" nos períodos findos em 

31 de dezembro de 2019 e 2018 é conforme se segue: 

Activos fixos tangíveis (Nota 5) 

2019 2018 

1 262 929,97 
1262 929, 97 

1249 896, 92 
1 249 896, 92 

19 OUTROS RENDIMENTOS 

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e 

2018 é conforme se segue: 

2019 2018 
Rendimentos Suplementares 572,62 724,18 
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros 
Rendimentos e ganhos em investimentos nâo financeiros 5 039,58 576,00 
Outros 461 922,22 378 098,90 

467 534,42 379 399,08 
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20 OUTROS GASTOS 

A decomposição da rubrica de "Outros gastos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é 

conforme se segue: 

2019 2018 

Impostos 81 801,23 75 530,07 

Dividas Incobráveis 15 000, 00 

Indeminizações 11 367,75 16153,42 

Gastos e perdas em investimentos não financeiros 

Outros (inclui Sinistros) 41433,49 38 773,91 

149 602,47 130 457,40 

21 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS SIMILARES 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 

2019 e 2018 são detalhados conforme se segue: 

Juros obtidos 

Juros suportados 

2019 2018 

Financiamentos bancários 101 717,29 139 562,36 

Locações financeiras e factoring - 101 717,29 - 139 562,36 

Diferenças de câmbio desfavoráveis em financiamentos 

Outros gastos de financiamento 

101 717,29 139 562,36 

22 PASSIVOS E ACTIVOS CONTINGENTES 

Não existem situações que originem necessidade de divulgação relativamente a passivos ou ativos 

contingentes. 

23 OUTRAS DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 

Art.º 210º do Código Contributivo: 

A Empresa não tem dívidas vencidas e em mora à Segurança Social. 
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24 MATÉRIAS AMBIENTAIS 

A Empresa tem a obrigação legal de evitar, reduzir e reparar os danos ambientais decorrentes do exercício da 

sua atividade, incorrendo em dispêndios para assegurar o integral cumprimento das suas obrigações não 

existindo passivos efetivos ou contingentes de carácter ambiental que devam ser reconhecidos ou 

divulgados, nem riscos ou obrigações desta natureza que possam ser fiavelmente mensurados e originar 

saídas prováveis de recursos, a acautelar por via de provisões específicas, pelo que não se justifica definir 

critérios de mensuraçõo para o efeito, nem quaisquer métodos de ajustamento de valor. 

25 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DA BALANÇO 

Não existiram acontecimentos ocorridos após a data do balanço que dessem origem a ajustamentos às 

demonstrações financeiras nem a divulgação. 

26 DIVULGAÇÕES ADICIONAIS 

Situações de mora em pagamentos ao Estado 

A Empresa não está em mora no pagamento de contribuições e impostos ao Estado. 

Nº de quotas próprias detidas e ou adquiridas durante o período. 

Durante o período de 2019, não foram adquiridas ou alienadas quotas próprias e, em 31 de dezembro de 

2019, e empresa não detinha quaisquer quotas próprias. 

Honorários e serviços prestados pelo revisor oficial de contas: 

Os honorários totais faturados durante o período financeiro de 2019 pela sociedade de revisores oficiais de 

contas relativamente à revisão legal das contas anuais ascenderam a 4.629.96 €, não tendo a SROC prestado 

quaisquer outros serviços à Empresa. 

27 NOTA FINAL 

Todas as informações consideradas relevantes para a compreensão da posição financeira e dos resultados da 

Empresa constam do Relatório de Gestão, do Balanço e respetivos Anexos. 

Penafiel, 21 de fevereiro de 2020 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da "PENAFlEL VERDE, EM." (a 

Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2019, (que 

evidencia um total de 20.166.722,44 Euros e um total de capital próprio de 

11.533.298,38 Euros, incluindo um resultado líquido de 124.480,79 Euros), a 

demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no 

capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela 

data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das 

políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma 

verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da 

Entidade em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de 

caixa relativos ao período findo naquela data de acordo com as Normas 

contabilísticas e de Relato Financeiro adoptadas em Portugal através do Sistema 

de Normalização Contabilística. 

Bases para a opinião 

A nossa auditorìa foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de 

Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas 

normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das 

demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos 

da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e 

apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. 
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Responsabilidade dó órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma 

verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os 

fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas Contabilísticas e de 

Relato Financeiro adoptadas em Portugal através do Sistema de 

Normalização Contabilístíca. 

- elaboração~do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares 

aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para 

permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção 

material devido a fraude ou erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilístícos adequados nas circunstãncias; 

e 

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, 

divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas 

signïficativas sobre a continuidade das atividades. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as 

demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais 

devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. 

Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de 

que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma 

distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou 

erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa 

razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores 

tomadas com base nessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos 

profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: 
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- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das 

demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e 

executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e 

obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma 

distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar 

uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 

conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou 

sobreposição ao controlo interno; 

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria 

com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam 

apropriados nas circunstãncias, mas não para expressar uma opinião sobre 

a eficácia do controlo interno da Entidade; 

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a 

razoabilidade das estimativas contabilísticas erespetivas divulgações feitas 

pelo órgão de gestão; 

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do 

pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se 

existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou 

condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da 

Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que 

existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso 

relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações 

financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a 

nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria 

obtida até à data do nosso relatórïo. Porém, acontecimentos ou condições 

futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades; 

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações 

financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras 

representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir 

uma apresentação apropriada; 

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, 

o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões 

significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de 

controlo interno identificado durante a auditoria. 
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A nossa responsabilidade inclui ainda a verïficação da concordância da informação 

constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATÓRIO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos 

legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é 

coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido 

identificadas incorreções materiais. 

Porto, 13 de março de 2020 

v~ 

SANTOS VAZ, TRIGO DE MORAIS &ASSOCIADOS, SROC, LDA 
Representada por João Manuel Trigo de Morais, ROC N.º 881 
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REGULAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS A QUE A PENAFIEL VERDE EM ESTÁ SUJEITA 

1. REGULAMENTOS EXTERNOS 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto -Regime jurídico do sector empresarial local 

Aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e revoga as Leis 

n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, de 15 de novembro 

Lei N.º 18/2008 de 29 de janeiro -Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

Estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos 

públicos. 

Lei N.º 58/2005 de 29 de dezembro 

Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a diretiva N.º 2000/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelece as bases e o quadro 

institucional para a gestão sustentável das águas. 

Lei N.º 306/2007 de 27 de agosto - Qualidade da Água para consumo Humano pelo Decreto 

Este decreto regula nomeadamente o controlo da qualidade da água para o consumo Humano, a 

frequência de amostragem de acordo com a população servida, a comunicação dos 

incumprimentos de valores paramétricos e de outras situações que comportassem risco para a 

saúde humana. 

Lei N.º 226-A/2007 de 31 de maio -Regime de utilização dos recursos hídricos —Decreto 

Regula a uti l ização dos recursos hídricos e respetivos títulos. 

PEAASAR — Ministério do ambiente, do ordenamento do território e desenvolvimento regional 

Define a estratégia para os sistemas de água e saneamento 

Decreto —Lei N.º 236/98 de 1 de agosto - Regula a qualidade das águas brutas destinadas à 

produção de água e águas residuais 

Estabelece normas e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e 

melhor a qualidade das águas em função dos seus principais usos 

Decreto —Lei N.º 152/97 de 19 de junho -Regula as metas temporais e os níveis de tratamento 

para os sistemas de drenagem pública de águas residuais que descarreguem no domínio hídrico 
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Determina que cada Município deverá procurar a solução mais adequada de eficácia da aplicação 

de recursos e de proteção ambiental. 

Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 105/2009, de 14 de 

setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de29 de agosto, 

69/2013, de 30 de agosto e 27/2014, de 8 de maio — aprova o Código do Trabalho, que se publica 

em anexo à presente lei e dela faz parte integrante. 

Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro —regulamenta 

o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e saúde no trabalho, de acordo com o 

previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho, no que respeita à prevenção. 

Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro — regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho 

e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração de profissionais, nos termos do 

artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril —estabelece as regras de proteção dos trabalhadores contra 

os rìscos de exposição a agentes biológicos durante o trabalho; 

Portaria n.º 1036/98, de 15 de dezembro — altera a l ista dos agentes biológicos classificados para 

efeitos da prevenção de riscos profissionais, aprovada pela Portaria n.º 405/98 de 11 de julho. 

Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

88/2015, de 28 de maio —consolida as prescrições mínimas em matéria de proteção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos 

no trabalho. 

Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro —transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 1999/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa às prescrições 

mínimas destinadas a promover a melhoria da proteção da segurança e da saúde dos 

trabalhadores suscetíveis de exposição a riscos derivados de atmosferas explosivas no local de 

trabalho. 
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Decreto-Lei, n.º 103/2008, de 24 de junho —estabelece as regras a que deve obedecer a colocação 

no mercado e a entrada em serviço das máquinas bem como a colocação no mercado das quase-

máquinas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/42/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa às máquinas e que altera a Diretiva n.º 95/16/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativa à aproximação das legislações dos 

Estados-Membros respeitantes aos ascensores. 

Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro —transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

89/655/CEE, do Conselho, de 30 de novembro, alterada pela Diretiva n.º 95/63/CE, do Conselho, 

de 5 de dezembro, e pela Diretiva n.º 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos 

trabalhadores de equipamentos de trabalho. 

Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho — é aprovado o Regulamento de Instalação, de 

Funcionamento, de Reparação e de Alteração de Equipamentos sob Pressão anexo ao presente 

decreto-lei, do qual faz parte integrante. 

Despacho n.º 11694/2000, de 7 de junho —lista de normas harmonizadas no âmbito da aplicação 

da Diretiva n.º 89/686/CEE relativa a equipamentos de proteção individual. 

Decreto-Lei n.º 348/93, de 1 de outubro —transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

89/656/CEE, de 30 de novembro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 

trabalhadores na utilização de equipamentos de proteção individual. 

Portaria n.º 988/93, de 6 de outubro —estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde 

dos trabalhadores na util ização de equipamento de proteção individual. 

Decreto-Lei n.º 128/93, de 22 de abril —transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva do 

Conselho n.º 89/686/CEE, de 21 de dezembro, relativa aos equipamentos de proteção individual. 

Decreto-Lei n.º 330/93, de 25 de setembro —transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

90/269/CEE, do Conselho, de 29 de maio, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde 

na movimentação manual de cargas. 
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Decreto-Lei n.º 112/96, de 5 de agosto —estabelece as regras de segurança e de saúde relativas 

aos aparelhos e sistemas de proteção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente 

explosivas. 

Decreto-lei n.º 117/88, de 12 de abril —aplica-se ao equipamento elétrico destinado a ser utilizado 

em instalações cuja tensão nominal esteja compreendida entre 50V e 1000V em corrente 

alternativa ou entre 75V e 1500V em corrente contínua. 

Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de dezembro —estabelece os procedimentos de aprovação das 

regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão. 

Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro —transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos 

aos agentes físicos (ruído). 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

224/2015, de 9 de outubro — estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em 

edifícios. 

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro — aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra 

Incêndio em Edifícios (SCIE). 

Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

88/2015, de 28 de maio —estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de 

saúde no trabalho. 

Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

178/2015, de 15 de junho —regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho. 

Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro —estabelece as prescrições mínimas para a sinalização 

de segurança e de saúde no trabal transpõe para a ordem jurídica nacional a diretiva n.º 

2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa às prescrições 

RELATÓRIO e CONTAS 2019 



mínimas de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição aos riscos 

devidos a agentes físicos (vibrações). 

2. REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS 

Regulamento dos sistemas públicos prediais de distribuição de água e drenagem de águas residuais 

Assegura o bom funcionamento global do sistema público de abastecimento de água e 

saneamento. 

Regulamento de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho na Exploração dos Sistemas Públicos de 

Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais 

Tem por objetivo estabelecer um conjunto de prescrições que garantam a segurança, higiene e 

saúde dos trabalhadores da Penafiel Verde, EEM no exercício da sua atividade. 

Regulamento de Gestão de Viaturas 

0 regulamento de gestão de viaturas define um conjunto de princípios que tem como objetivo a 

otimização da frota existente, a uniformização de critérios e a responsabilidade dos utilizadores das 

viaturas da Penafiel Verde EM. 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Este Plano contém, nomeadamente, os seguintes elementos: 

Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e infrações 

conexas; 

Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adotadas que previnam a sua 

ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo interno, segregação de funções, definição prévia 

de critérios gerais e abstratos, designadamente na concessão de benefícios públicos e no recurso a 

especialistas externos, nomeação de júris diferenciados para cada concurso, programação de ações 

de formação adequada, etc); Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na 

gestão do plano sob a direção do órgão dirigente máximo. 

Contrato Programa 

Documento celebrado entre o Município e a Penafiel Verde, que definiu para o ano de 2014, a 

missão a ser cumprida pela empresa, no quadro do seu objeto social e no âmbito da gestão, 
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construção, renovação, reabilitação e exploração dos sistemas municipais de abastecimento de 

água e de drenagem e tratamento de águas residuais, fixando os parâmetros de eficiência e 

eficácia relativos à sua gestão. 

Código de Ética e Conduta 

Documento que estabelece os objetivos gerais de carácter ético que a Penafiel Verde, EM 

pretende alcançar e prosseguir, interna e externamente, integrando um conjunto de princípios e 

regras de natureza ética que regem a atividade desta empresa. Constitui uma referência formal e 

institucional para a conduta pessoal e profissional de todos os colaboradores, tornando-se um 

padrão de relacionamento quer a nível interno quer a nível externo. 
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