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tNrRoDUçÃO
O presente documento visa sistematizar o

desempenho da ARM - Águas e Resíduos da
Madeira, S.A. (ARM, S.A.), em cada uma das suas
áreas de negócio, em 2020.

O ano de 2020 foi, inevitavelmente, marcado
peta pandemia da Covid-19, peto que as suas
consequências foram sentidas nas diversas áreas
de atuação da empresa, tanto no sector da água
como no sector dos resíduos.

Nos pontos ìniciais do presente documento
procede-se à identificação da estrutura da ARM,
S.A., quer em termos de organização, quer em
termos de recursos humanos. Posteriormente,
é apresentado o desempenho de cada uma das
áreas de negócio e a comparação com os períodos
homótogos.

É também apresentada uma sistematização
das atividades desenvolvidas no âmbito da
comunicação, nomeadamente das campanhas de
sensibitização à poputação que têm vindo a ser
desenvolvidas , visando contribuir para a adoção
progressiva de comportamentos ambientalmente
s u ste ntáve is.

Por fim, é apresentada uma síntese do desempenho
económico financeiro e uma demonstração não-
f inanceira da empresa, referente ao ano de 2020.
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ARM

Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

Rua dos Ferreiros

n.o 148-150

9000-082 Funchat - Madeira
+351 291 20 10 20

gerat@aguasdamadei ra. pt
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MensagÊrn do üoÍìsetho de Administração

O trabalho numa empresa nunca é feito por uma só

pessoa, resulta sempre do esforço e empenho de uma

equipa. Juntos somos melhores e mais fortes.

O nosso foco é proporcionar um ambiente de trabalho

saudável, competitivo e aberto à inovação, em proldo

desenvolvimento dos nossos colaboradores.

Amílcar Gonçalves

Presidente do Conselho de Administração

Ricardo Manica

Vice-Presidente do Conselho de Administração

João Pedro Castro

Vice-Presidente do Conselho de Administração

--------: 
c q

Trabalhamos diariamente para uma melhor gestão

pública, que procura prestar serviços ao cidadão com

qualidade e eficiência.
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A EMPRESA

Forma Jr,rrídica:
Sociedade Anónima

iriúrnero de tdentificação Fiscal

(lllF): 509 574 513

Sede Socra[: Rua dos Ferr-eiros,
14E - 150,9000 082 FunchaI

CapitalSociat:
19 7il5 500,00 €

Cbjeto S,rcial:
A expioi-acão e gestão do
sistema muttimLrnicipal de ágLras

e resíduos da Região Autónoma
d: irladeira iRAl,l). em reginre de
ccircessão de selzico pLrblicc e
d: :'icLLrsivida,Ce

I
2020
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A EMPRESA

A ARM, S.A., tem como acionistas a Região Autónoma da
Madeira (RAM) com uma participação de 9B,2Io/o, e os
municípios aderentes, com uma participação de 1,79010, de
acordo com o quadro seguinte:

no de ações Capital social . . o/ode
partrcrpaçaoAcionista

RAM 3 870 600

Município de Câmara de Lobos 225OO

19 3s3 000 99,2ro/o

112 500 0,57o/o

MunicípÌo de Machico 17 500 87 s00 0,44o/o

Município da Ribeira Brava 12 000

MunicípÌo de Santana 9 500

60 000 0,310/o

47 500 0,24o/o

Município do Porto Santo 9 000 4s 000 0,230/o

TOTAL 3 941 100 19 705 500

Estrutura Acionista da ARM, S.A

A representação do acionista RAM é, nos termos do determinado no Contrato de Concessão e nas

Bases da mesma, assegurada pelos membros do Governo RegionaI que detenham a tutela do setor
do ambiente e a tuteta do setor das finanças.

A ARM, S.A., no seu modelo atua[, resuttou da fusão por incorporação, ocorrida em 30 de dezembro
de 2014, das sociedades: IGSERV - lnvestimentos, Gestão e Serviços, S.A., IGH - lnvestimentos e

, 2020
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Gestão Hidroagrícola, S.A., IGA - lnvestimentos e Gestão da Água, S.A e Valor Ambiente - Gestão

e Administração de Resíduos da Madeira, S.A., que em consequência se extinguiram, tendo a

totalidade do ativo e do passivo daquelas sociedades sido incorporado na ARM, S.A..

A 30 de dezembro de2074, foi cetebrado o "Contrato de Concessão da Exploração e Gestão do

Sistema Multimunicipat de Águas e de Resíduos da Região Autónoma da Madeira em regime de

serviço púbtico e de exclusividade entre a Região Autónoma da Madeira, e a ARM, S.A.", por um

período de 30 anos.

Cada um dos cinco municípios aderentes (Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava

e Santana) celebrou um contrato de adesão ao Sistema, peto quaI transferiu um conjunto de

atribuições para a ARM, S.A. (abrangendo 4Oo/o da área da RAM e cerca de 29o/o da sua população).

De salientar que, a partir do exercício económico de 2017, a ARM, S.A., foi classificada como

Entidade de lnteresse Público, nos termos da Lei n.o 14812015,de 9 de setembro, e como ta[, sujeita

à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

órgãos da ARM, S.A.:

Assembleia Geral

Presidente José Manuel Melim Mendes

Vice-Presidente Altino Agostinho de Sousa de Freitas

Secretário Lí[ia Gouveia Farinha

Conselho de Administração

Presidente Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves

Vice-Presidente Ricardo Nuno Rodrigues Fernandes Manica

Vice-Presidente João Pedro Trindade Pita Nunes de Castro

Conselho Fiscal

Presidente João Albino Cordeiro Augusto

José lvo Correiayeqel

Vogal Ricardo Nuno Abreu de Nóbrega

Revisor Oficial de Contas

KPMG & Associados - S. R. O. C., S.A. representada pelo Dr. Pedro
Manuel Bouça de Morais Alves da Costá (ROC ns 1466)

r

Órgãos da ARM, S.A.
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Ser reconhecida pela gestão eficiente das águas e dos resíduos

na Região Autónoma da Madeira e ser uma referência pelas

melhores práticas, numa perspetiva de desenvo[vimento
sustentável.

Missão

Gerir o sistema multimunicipaI de águas e de resíduos da Região

Autónoma da Madeira, atuando de forma integrada nas suas

diversas vertentes, nos termos do contrato de concessão e da

legislação aplicável, num quadro de sustentabilidade ambiental,
económica e social, contribuindo para a melhoria da qualidade de

vida das populações e para o desenvolvimento da Região.

2020
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Va lsres

01
Sustentabilidade

02
Qualidade

03
Legalidade

A empresa desenvolve a sua atividade assente nos valores da

sustentabilidade, qualidade, legalidade, formação, criação de

valor e responsabilidade social.

A Sustentabilidade e a procura

de soluções efìcientes, com

respeito pelo Ambiente e petas

Pessoas.

04
Formação

05
Criação de Valor

06
Responsabilidade
Social

Através de iniciativas em prol
da causa social, ambientale
cultura[.

A Qualidade, a competência e A Legalidade, integridade e a

o rigor. transparência.

A Formação e a lnformação,
como processos de melhoria
contínua.

A criação de valor para os

stakeholders.

2020
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Estrutura Orgânica

l5

Conselho de Ad mi nistração

o
Assessoria ao Conselho

de Administração

Dir. Administrativa e
Contabilidade

Dir. Comercial

Dir. Comunicação,
lmagem e Educatão

Dir. Estudos e Projetos

Dir. Qualidade, Ambiente
e Segurança

Dir. Sistemasde
lnformação

oo
oo
oo
oo
oo
oo
OO

Gabinete de Controlo de
Gestão

t",.?;ã'rtá3Âoó'r",1 O
,,,.",35;,âïtiË?f È?S O

Dir. Distribuieãoìe I

''ïij;::!lït'ff e)
,,..,r r,?l';lJ?3ïï,"r: o

Dir. Capital Humano

Dir. Compras e Logística

Dir. Conservação

Dír. Obras

Dir. Serviços Jurídicos

Laboratório Resional de
Controlo de Quãtidade da Água

Direcão-Geral
Servìços de Resíduos

O ïl,[ï::J*." rriagem

O +:i:*:ÏffiÇãoe

o
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Capital Humano

AARM, S.A., a 31 de dezembro de 2020, contava com 787 cotaboradores, o que representa um

acréscimo de 1,50/o face ao ano anterior.

787 e.
TRABALHADORES

134 lvlutheres 653Homens

A distribuição dos cotaboradores por género evidencia uma

etevada preponderância de individuos do sexo masculino,

facto que é explicado peto caráter iminentemente
operacionaI das principais atividades exercidas peta

em presa.

G#

Cerca de 74o/o dos colaboradores pertencem aos quadros da empresa

mediante contrato individual de trabalho e aproximadamente 24olo posSuêm

vínculo à administração pública.

Apenas cerca de 2o/o dos colaboradores da ARM S.4., estão afetos à empresa

mediante contrato de trabalho a termo.

189 583

ft

&
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no colaboradores
com vinculo à

Administração Pública

no colaboradores
comvínculo

privadosemtermo

no colaboradores
contratados

a termo certo

2020



De destacar que o número de

colaboradores com vínculo à

administração púbtica tem vindo a

apresentar uma diminuìção contínua
ao longo dos anos. TaI resutta do
facto destes trabalhadores, ao saírem

da empresa, serem substituídos por
trabathadores com regime de Contrato
lndividuaI de Trabatho. Não obstante
esta diminuição progressiva, que se

espera ser mais acentuada nos próximos

anos por motivos de aposentação de

etevado número de colaboradores, ainda
perdurará por vários anos a existência
das duas principais tipologias de vínculos
na empresa.

Não obstante uma estrutura etária
relativamente jovem, a pirâmide etária dos
colaboradores da empresa apresenta um
número significativo de colaboradores nas

faixas etárias entre os 40 e os 59 anos.

+ 60 anos

50-59 anos

40-49 anos

25-39 anos

18-24 anos

Mulheres I Homens

Estrutura etária

330/o
30o/o

290/o
260/o

24o/o

2016 2017 2018 2019 2020

Evolução do peso dos colaboradores com vínculo à

Administração Púbtica

L7

q

Retativamente à estrutura dirigente
e quatif icação prof issional, é

possível verificar o cariz operacional
desta empresa, pois a maioria dos
trabalhadores (55,7or0) pertencem
ao grupo de pessoal operacionat. A
empresa conta, ainda, com 28,5ozo de

quadros técnicos, encontrando-se os

restantes colaboradores distri buídos
petos grupos de quadros superiores,
gestão intermédia e de topo e

assessoria e apoio à gestão.

Pessoal

Operacional
Quadros
Iêcnrcos

2020
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787

10

39

,;

43

,ì

TRABALHADORES

Conselho de Administração e

Assessoria e Apoio à Cestão

Gestão de Topo e lntermédia

Supervisão

QuadroSuperior

QuadroTécnico

438 QuadroOperacional

r
2020
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No âmbito da responsabitidade socialda empresa no ano de2}20,foram acolhidos 17 formandos
no sentido de providenciar formação em contexto de trabatho, incluindo nos programas Jovem
em Formação e Estágios de Verão - Estudantes Universitários, da responsabilidade da Direção
RegionaI da Juventude.

Pese embora algumas restrições em vigor durante o ano, devido à pandemia da Covid-l9, que
dificultaram a realização de formação profissionalem regime presencia[, foi possível dispor de
35 ações de formação (18 das quais online), num totalde 2.991 horas de formação, envolvendo
98 formandos.

A ARM, S.A., com o objetivo de incrementar a formação dos seus cotaboradores, elaborou um
ptano de formação para o período de 202I - 2022 que engtoba um conjunto de 64 ações de
formação, envolvendo 3.566 formandos (o mesmo trabalhador pode ser formando em várias
ações) e um volume estimado de 42.202 horas de formação.

A participação em congressos, seminários, fóruns e conferências permitiram em 2020 uma
aprendizagem e partitha de experiências, destacando-se a participação nos seguintes eventos:

@ 14.o Fórum Nacionatde Resíduos

@ 15.'Expo Conferência da Água

O Seminário CEWEP sobre Monitorização do Mercúrio

Reunião do CEWEP Working Group Emission Control sobre OTNOC and
OTNOC management plan

O Reunião do CEWEP Working Group Emission Control sobre Wl BAT
implementation

@ Reuniões (10) da Comissão Especializada de Comunicação e Educação
Ambientat da APDA

@

.Ì: ì.t,i -,_t_ -i,t: 2020
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ATIVI DADES DESENVOLVI DAS PELA

EMPREsA NAs DtvERsAs ÁnEAs DE
a

NEGOCIO

A ARM, S.A., é uma empresa
de capitais exclusivamente
púbticos que tem por objeto a

exploração e a gestão do sistema
muttimunicipaI de águas e de

resíduos da Região Autónoma da

Madeira, bem como a conceção e

construção das infraestruturas e
equipamentos necessários à sua

plena implementação, concedidas
em regime de serviço público e de

exclusividade.

O sistema multimunicipaI de

águas e de resíduos da Região

Autónoma da Madeira foi criado
pelo Decreto Legislativo Regional

n.o 17120I41M, de 16 de dezembro,
e compreende as seguintes áreas

e atividades:

l-t Gestao de aqua de abastecirnento púrblico em
lJ regime a. utïu, incluinclo capta,;ão, transporte,

produção, traiamerrto, armazeÍìagem, adr-rcão,

distribu icão e aproveitamento hid roenergético;

Ft CesUo de ásua de abastecimento público em
lJ regime de baíxa, incluindo captação, transporte,

tratamento, armazenagem e distrìbr-ricão ao

consumidor finat:

Ft cestão de agua para regadio em regime de
Ll alta e de baiïa, inctLrindo captação, transporte,

arr-Ììazenamento e distribr-tição ao consumidor f ina[;

;f Gestào de aguas residuais urbarras ern regime de

U atta, incluindo tratamento e/ou en',rio a destino final;

f * Gestão de ágLras residuais urbanas em regime de

Ll baira, inclurndo drenagem de águas olurriais nas

situaçòes de partilha de coletor'es;

F t vonitorizacào e controfo da qLralìdade da ágLta;l-l
r* Gestão de resrdr-tos em regiíne de aIta, inctuindo

U as operaÇòes cle rralorizacão e elrrninacão de

resíd Lros, no rnead a r-rt e n te tra rrsf e r-enci a, tr-i a ge il-t.

va[orizaçào orgânica e eneí-getlcâ. berl ccmo

outras iorrtas de tratamento, : o erl'.' ìo o,.t

deposrcão em destiiro finai;

F t Cestro cJe i:st,lr-ros 3Íï regiíle cle b'li::a. incLLrincjrl

lJ r?,-orna s+L+ti , -ì ì ,,.üi ï:,:,rc.rcl r.
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De referir que são entendidos como sistemas em alta as componentes retativas à captação,
tratamento e adução, incluindo elevação e eventuaI armazenamento, enquanto os sistemas em
baixa incluem as componentes retativas às redes de distribuição de água, ramais de ligação e,

eventuatmente, armazenamento a montante da rede.

São serviços em baixa aquetes que são prestados diretamente aos utilizadores finais, como a

distribuição de água às habitações e a recolha de resíduos.

t#'

CentraI Dessalinizadora do Porto Santo

': 2O2O

+
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Estação de Tratamento de Água Eng.o Manuel Rafael Amaro da Costa (Alegria)

, 2020
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Abastecimento de Ãgua em Alta

No sector do abastecimento de água, a ARM, S.A., desenvolve as suas atividades em alta em toda
a Região, com exceção dos concelhos de São Vicente e Porto Moniz.
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Relatório e Contas 2020
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As principais infraestruturas do setor do

abastecimento de água em alta são as seguintes:

I
Galerias de captação de
agua doce

4
Galerias de captação de
água salgada

12L
Central Dessalinizadora 

5Ëi,ï 
O" captação de

15
Estacões de
Tratdmento de Água

22
Estações de Cloragem I

Central Hidroe[étrica
(i.e., mini-hídrica)

38
Estações Elevatórias

I
Lasoa de armazenasem
(rifis tr,túltiptos)

60
Reservatórios de
armazenagem

245.5 km
Extensío condutas
adutoras

f

Relrt,-,r'r :: Ccrrias 2020
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O volume de água fornecida em alta pela ARM, S.A., durante o ano 2020,foi de 58,4 mithões de

metros cúbicos, o que representa um decréscimo de 2,Bo/oface ao ano de 2019, contrariando a

tendência de crescimento que se tem vindo a verificar, fruto do ano atípico que se vivenciou com
a pandemia da Covid-19, que atingìu mais acentuadamente a atividade económica e o sector do
Turismo.

4M58,
rnecfo

ithões de m3 de água
ida em Alta

69 O/O 
de captações subterrâneas

3 1 O/O 
decaptaçõessuperriciais

llha da Madeira
56,9 Milhões de m3

fornecidos

llha do Porto Santo
1,5 Milhões de me

fornecidos

Concentração dos
volumes fornecidos

em alta

10 0 O/O 
proveniente de Dessarinização

49 O/O 
Município do Funchat

3 0 0/O 
MunicípiosAderentes àARM, s.A.

16 O/O 
Municípiodesanta cruz

5 
0/O 

Demais Municípios e clientes Privados

u,,:ïï::i I gg,5 o/o de cumprimento

Qualidade Boa

-& r
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Do volume totalde água fornecida em alta peta ARM, S.A., durante o ano 2020, cerca de 99,7o/o,

refere-se às aduções em alta aos Municípios e apenas 0,30/o são fornecimentos a outros clientes
privados.

No gráfico seguinte, encontra-se representada a evolução dos fornecimentos de água em atta

aos municípios, assim como a respetiva capitação.

668 
650

Â2cl 650

617

2016 2017 2018 2019 2020

O Capitações anuais (l/hab.dia) - com população ftutuante

Volume de água fornecida em alta aos municípios (m3/ano)

Fornecimento de água em alta aos Municípios
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Nota:

A capitação é calculada com base na Estimativa da População Servida (Residente e Flutuante).

População Residente: Estimativas da população residente (31 de dezembro), por distribuição geográfica

e sexo, segundo os anos (20f9) (Fonte: Direção Regional de Estatística).

População Flutuante: Calculada com base na informação dos turistas alojados em alojamentos turísticos

(estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural, moradias turísticas, alojamento local, colónias

de férias e pousadas da juventude e parques de campismo).

(Fonte: Direção Regional de Estatística, Estatísticas do Turismo).

Estimativa da população servida (residente e flutuante) calculada com base no rácio do número de

consumidores/contadores.

@

2020
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Não obstante o decréscimo globaI no volume de água aduzido aos sistemas de abastecimento dos
municípios, devido ao encerramento de muitas unidades hoteteiras e restauração, verificaram-
se exceções nos municípios da Calheta, Porto Santo e Santana, cujos volumes fornecidos em atta

foram superiores face aos registados no ano 2019.

-3o/o f
-2o/o I

_6oyo J
-7o/o a

- 8olo I

Funchal

Câmara de Lobos

Ribeira Brava

Ponta do Sol

Calheta

Santana

Machico

Santa Cruz

Porto Santo

+ Llo/o

+ 3o/o

+ I2o/o

Variação do fornecimento de água em alta aos Municípios

r
P:irtór'i,r : Ccrrta-; 2020
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Tratamento de Águas Residuais em Alta

No sector do tratamento de águas residuais esta sociedade, desenvolve as suas atividades em

alta nos Municípios Aderentes à ARM.

lnfraestruturas associadas à drenagem de águas residuais - ETAR de Santana
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Sistema de Drenagem de Águas Residuais na Madeira e Porto Santo
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No ano de 2020, o volume total dos caudais tratados nas ETAR's sob gestão da ARM, S.A,

apresentou um decréscimo de l0,7o/o face ao ano anterior.

3,3 Mithões de m3
de Aguas Residuais Tratadas (-10,7010 face a 20f9)

llha da Madeira
2,9 Milhões de m:

tratados

llha do Porto Santo
0,4 Milhões de m3

tratados

468 ton
de lamas geradas

4Io/o
470/o

18 o/o

10 0o/o

-3 o/o

na ETAR de Machico

na ETAR de Câmara de Lobos

restantes (ETAR de Santana, ETAR

do Porto da Cruz, ETAR do Caniçat,
ETAR do Curraldas Freiras, ETAR da

Ribeira Brava e ETAR do Porto Santo)

do caudaI tratado reutilizado
para regadio

(face a 2019) integralmente tratadas
através de deposição em aterro sanitário
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Lançamento de nova conduta, desde o reservatório da Ponta, Porto Santo

4
2020
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Abastecimento de Água em Baixa
AARM, S.A., fornece água aosconsumidoresfinaisdoscinco municípios aderentes, nomeadamente

Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana.

As redes de distribuição de água sob gestão da ARM, S.A., integram I.464 km de condutas e

ramais nos cinco municípios aderentes.

I 171 km
Rede de
Distribuição

293 km
Ramais

I 464 km
Extensão total
da Rede

Durante o ano 2020 foram aduzidos, a partir do sistema muttimunicipal aos sistemas de

abastecimento dos cinco municípios aderentes, cerca de 15,4 mithões m3 de água, tendo estes
sistemas contado, ainda, com cerca de 2,1 milhões de m3 (120lo) provenientes de nascentes

existentes nos próprios municípios.

l,TrS milhões m3 fornecidos aossistemas municipais
geridos pela ARM

\ 5r3 milhões mr faturados
I aos clientes dos

Municípios Aderentes

69 r7o/o Ãgua não faturada
98189ôcumprimento
Qualidade Boa

5 006 análises realizadas

T92ithabitantes
População Abrangida

38 292 Contratos ativos

(A 31 de dezembro de 2020)

10 433 ln{km
Perdas anuais por quilómetro

de rede

(

2020
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As perdas anuais por quitómetro de rede nos munìcípios aderentes à ARNI, S.A., são as

seguidamente apresentadas.

Com vista à diminuição das perdas registadas

encontra-se em execução um conjunto de

investimentos, no valor de 23 mithões de euros.

@
SÃLVÃ

Ã,TUA ILHA
I ffi..td.a.d.h rl

oo
@@ í.: O POUPA ÁGUAI

Campanha "Salva a tua ilha. Poupa água"- banner

Ribeira Brava

3944 m3lkm

Santana
,,0, ,a/km

Porto Santo

B 439 m3/km

Câmara de Lobos
I072I m3/km

Machico
19120 m3/km

2020
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Relativamente ao vollrme de água faturada por tìpo de cliente é de satientar que, em 2020, o peso

dos ctientes dornésticos aumentou, fruto da retração da atividade económrca e do turismo enr

consequência da Covid-19.

"Fi1
I
I

rt,

a
Agua Faturada

xaem Bai

ï

I

a; .ij
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75o/o
Cliente Doméstico

9o/o
Outras Tipologias
de Clientes

L6o/o
Cliente Comercial/
lndustrial

I I O ano de 2020 foi um ano desafiante para os serviços de distribuição de água em baixa,

D , devido ao impacto das necessárias obras de intervenção nas redes de distribuição

? ? de água. Contudo, e apesar dos constrangimentos temporários sentidos, temos

todos a consciência que estas obras são fundamentais para garantir a fiabi[idade
dos sistemas de abastecimento, melhorar a eficiência das redes de distribuição e

consequentemente, melhorar a qualidade do serviço prestados aos clientes.

Madalena Fugaréu
Diretora de Distribuição de Água

4

2020



3B

Águas Residuais em baixa

A ARM, S.A., procede à recolha de águas residuais urbanas, nos cinco municípios aderentes. A

rede de drenagem sob responsabilidade desta empresa atinge cerca de 377 km.

323 km
Rede de
Coletores

54 km
Ramais

377 km
Extensão total
da Rede

Viatura limpa fossas

Na área de saneamento, a ARM, S.A., presta serviços de limpeza de fossas sépticas e limpeza,

desobstrução de coletores de drenagem de águas residuais urbanas ou equiparadas, [impeza de

pavimentos e [impeza das redes, de modo a evitar obstruções antes da época das chuvas.

A viatura combinada de alta pressão despendeu cerca de 1.363 horas na operação de [impeza de

coletores e de fossas no decorrer do ano 2020, valor superior em cerca de 530/o face ao registado

no ano anterior. O acréscimo registado deveu-se a uma maior incidência na manutenção dos

coletores no concelho de Câmara de Lobos nos meses de outono/inverno, devido às aftuências

indevidas de águas pluviais às redes de drenagem de águas residuais.

O aumento registado no concelho do Porto Santo deveu-se à aquisição de uma nova viatura de

limpeza, que a partir do mês de jutho ficou afeta permanentemente àquete município, tendo
efetuado trabalhos com maior periodicidade.

2020
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Reclqmoções dos clientes dos serviços em
b xq

a

Iq

1 628
As reclamações dos ctientes dos
serviços de abastecimento de água em
baixa, de drenagem de águas residuais
e de recolha de resíduos (serviços em
baixa) totalizaram 1.628, durante o ano
2020.

I276 Água

f 2t Saneamento

91 Recolha de Resíduos

f30 outrascategorias

A generalidade das rectamações relativas à água refere-se à falta de água e falta de pressão.

Em 2020, num ano desafiante, por todos os motivos sobejamente conhecidos,
que ainda estamos a viver, a tentar contornar e a ultrapassar, a equipa da Direção
Comercial, através do serviço de leituras, do serviço de fiscatização e cortes e
dos serviços de front-office e back-office, exponenciaram, com recurso a formas
alternativas de contacto e comunicação, aquela que é uma das suas maiores
valências: fazer percecionar nos ctientes e utilizadores da ARM, S.A., o valor inerente
dos seus diferentes serviços prestados e,ou a prestar.

Pedro Mota
Diretor Comercial

2020
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Levada do Monte Medonho
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Fornecimento de Água para Regadio
Madeira

A ARM, s.A., é responsável pela gestão e manutenção do sistema de regadio agrícola em atta
(captações e grandes aduções) e em baixa (armazenagem e distribuição).

O sistema concessionado integra cerca de 33 mil pontos de entrega de água distribuídos pelos

seguintes Sistemas de Regadio na ilha da Madeira: H01- Funchal, H02 - Câmara de Lobos - Ribeira

Brava, H03 - Ribeira Brava - Calheta, H04 - Calheta - Ponta do Pargo, H05 - São Vicente - São

Jorge, H06 - Santana - Porto da Cruz, H07 - Machico - Caniçal e HOB - Santa Cruz- Caniço.

Sistema de regadio na Madeira e Porto Santo

\ôPdto lonh

glo Vl'c.rìit

Pontr do gol

i:2041 00O
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A distribuição de água de rega, na ilha da Madeira, é efetuada 7 dias por semana e, em média,

12 horas por dia, existindo ainda 5 regadeiras em que a distribuição de água de rega é efetuada

durante 24horas. Dependendo da zona, a distribuição de água de rega ocorre, normatmente, das

7:00 às 19:00 ou das B:00 às 20:00.

A distribuìção da água de rega, vulgarmente chamada de "giro", ocorre normalmente entre os

meses de maio e outubro, meses em que as equipas afetas à distribuição de água (levadeiros)

são normalmente reforçadas com contratações temporárias para fazer face ao votume acrescido

de trabatho.

Contudo, quando os anos hidrológicos assim o justifiquem, a época de regadio pode iniciar-se

mais cedo e, ou terminar mais tarde, o que tem vindo a suceder nos úttimos anos.

No ano 2020 o número de horas de água de rega distribuídas para uso agrícola e uso não agrícota

ascendeu a 43.381 horas/ano, sendo inferior em 1olo às do ano de 2019 em virtude da continua

atualização do cadastro dos clientes de água de rega.

Retativamente ao armazenamento de água de rega para distribuição diurna, este é assegurado
pelos 147 tanques de rede públicos, com capacidade útittotal de 203.305 m3.

De seguida apresentam-se os principais indicadores relativos ao sistema de regadio:

28888
Contratos

tll569
N.o de Regantes/
tornadoiros

42ilt
N.o horas de rega - uso
agrícola

33 0{7
Pontos entrega água

3s760
Ni de Parcelas Agrícolas

5393
Área Beneficiada (ha)

3f3
CanaisAdução

(km)

2tutT
Canais Distribuição

(km)

t|7
Reservatórios

Durante o ano 2020, foram registados 2.42I atendimentos ao público de natureza diversa,

número Iigeiramente inferior aos atendimentos registados durante o ano 2019, devido à situação

epidemiológica vivenciada.

2020
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Atendimento Geral

Gestão de ped idos/contratos

Horário de Rega

Paga mento Regu [arizado

569 Reclamações em 2o2o

t4
CaudalReduzido

I nformações sobre Pagamentos

Pedìdos de Parecer

Reclamações

148
lnfiltrações

t32
lnfraestruturas
Danificadas

78
lnfraestruturas
Obstruídas

3
Ocupação cultural

da Parcela

L7
Serviço de

distribuição

frJW*"*--

ilË ,,+-l
,; -_:- ' '4, -2L

Conflitos entre
Regantes

34
Contaminação de
Água de Rega

98
Falta de Entrega de
Água

24
Limpezas de
canais de regadio

Com a premissa inerente da prestação de serviço púbtico e com vista à satisfação dos ctìentes,
em 2020 foram reatizadas um totaI de 423 interrrenções em infraestruturas/canais de regadio
pelas equipas de manirtenção, na tentativa de resotução dos probtemas detetados.

2020
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Num ano atípico, como o ano de 2020, marcado pela pandemia Covid-l9, a

prossecução dos esforços em garantir o cumprimento da missão da ARM, S.A., de

gestão do sistema multimunicipatde águas, em particular no sector Hidroagrícota,

foram pautados por acrescidas dificutdades, fruto quer das medidas de contingência

e medidas de proteção aplicadas, as quais condicionaram os serviços de distribuição

e administrativos, pela necessidade em garantir a segurança dos trabalhadores

afetos a DDH.

Não obstante, não deixa de ser nestas alturas que se evidencia a capacidade de

adaptação e resiliência dos funcionários da ARM, S.A., neste caso em particular dos

serviços hidroagrícolas, os quais para além de lidarem com um sector penalizado

pela carência hídrica que nos últimos anos se tem vindo a Íazer sentir, tiveram em

acréscimo que lidar com a pandemia e riscos associados a esta, assegurando ainda

assim, a distribuição de um bem essencial para a população e economia, bem como

garantir, ainda que condicionada, resposta institucionalaos nossos clientes.

Será justo assumir, que esta força humana, muitasvezes invisível para a maioria, mas

que assegura a circulação e entrega deste tão necessário bem é indubitavelmente o

coração deste sistema.

Nuno Gonçalves
Diretor de Distribuição H idroagrícola

Fornecimento de Água para Regadio
Porto Santo
Na itha do Porto Santo, a água utitizada para rega pode ter as seguintes origens: águas extraídas

de um furo e três noras, águas pluviais armazenadas na Barragem do Tanque, águas residuais

tratadas na ETAR da Ponta e água dessalinizada.

O sistema de rega do Parque Agrícota do Porto Santo permite a rega de áreas com potencial

agrícola na envolvente do aeroporto, designadamente nas zonas das Cancelas, Campo de Cima

e Lombas. O abastecimento de água de rega deste parque tem como origem o Reservatório de

Rega do Tanque, atualmente com uma capacidade de armazenamento de 400 m3, aduzido pelas

águas das chuvas captadas e armazenadas no Açude do Tanque.

q
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96

Horas de Rega

(-22o/oface a 2019)

729I2 m3

47

2020

Regantes

Relativamente à adução de água para rega do
Campo de Golfe da itha do Porto Santo, esta
sofreu um decróscimo de I2,49o/o durante o ano
2020 face ao ano 2019.

De salientar que, durante este ano, não houve
necessidade de recorrer ao fornecimento de água
dessatinizada para rega daquele campo.

água reutilizada
reusedwater

Usar água reutilizada é promover a

economia circular, é dar valor à água!

Using re-u*d woter is to promote
ciranlor economy, ìt is to volue wotet!

@ L

Sabiaque?

No Porto Santo, bda a água residual

é habda e reaproveitada para oúrc
fins, nomeadamente a rega do campo

degoff.

ú

Este Campo de Golfe é regado com

This Golf Course is wotered wíth
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llha ecológica de Câmara de Lobos.
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Recolha de Resíduos

AARM, S.A., presta o serviço de recolha de resíduos nos cinco munìcípios aderentes ao Sistema
Muttimunicipatde Aguas e Resíduos da Madeira,

lntegram o sistema de recotha de resíduos um totatde B 605 contentores de recotha de resíduos

de proximidade (quer indiferenciados quer de recicláveis), conforme seguidamente identificado.

O sistema afeto à

recolha de resíduos

integra ainda:

Circuitos de Recotha

5L

28 recotha
3 transferência
9 substituição
10 operacionais

2020

5 854
Contentores de
recolha
lndiferenciada

819
Contentores de
Embalão

Oleões

@ PLÁSTICO E METAL

5I7 060 km

62

871
Contentores
de Papelão

I 061
Contentores
de vidrão

700
Ecopontos
Completos

116

50
viatu ras

da frota de
resíd uos

Percorridos

@ vroRo @ pRprt . cARTÃo
GÀtMFts nlscos golôEs
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No decorrer do ano 2020, foram recolhidas

cerca de 30.292 toneladas de resíduos nos

cinco municípios aderentes, evidenciando
uma diminuição de 0,2o/oface ao ano transato,

re p rese nta n d o os resíd u os i n d i fe re n c i a d os ce rca

de 880/o da totalidade dos resíduos recolhidos,

os resíduos recicláveis 70lo e os "outros resíduos"

(inctui madeiras, verdes, monstros, resíduos de

equipamentos elétricos e eletrónicos, pneus,

metais e pilhas e acumuladores) 50/o da mesma
quantidade.

o
26 718 ton

811 ton
j',i .L.l

929 ton
rr'i .'l ,' '

435 ton
a

@

- ì ì.ì )

e

1 399 ton
_ i ri r:L 1 ,;

30 292 ton
@ Total de

Resíduos

Quantidade de resíduos recolhidos por tipologia

Relativamente à quantidade de resíduos indiferenciados recolhidos, não obstante a diminuição
das quantidades totais recolhidas, verifica-se ter ocorrido um acréscimo de 10lo no ano 2020 face

ao ano anterior, em resultado da pandemia que determinou a suspensão da recolha seletiva
durante um curto período de tempo - tendo todos os resíduos sido desviados para o contentor
indiferenciado - e, bem assim, do aumento da produção de resíduos indiferenciados em virtude
da possível respetiva contaminação com o vírus da Covid-19 .

Esta situação, agravada pela contração da atividade económica, determinou também um

decréscimo nas quantidades recolhidas de resíduos recicláveis, nomeadamente de embalagens
de pape[ e cartão (20o/o), embalagens de vidro (150/o) e embalagens de ptástico e metal (80/o) entre
2019 e2020.

f
2020

lmagem geratda campanha Os Resíduos Ganham Outra Vida
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Em2020, o serviço gratuito de recolha de monstros e resíduos verdes, que a ARM, S.A., presta

aos seus clientes, mediante pedido, registou um totaI de 4.362 pedidos, o que representa um
decréscimo de 9% relativamente ao ano anterior.

No que se refere à capitação dos resíduos recothidos (kg/habitante.ano), nos cinco municípios

aderentes, salienta-se o elevado peso dos resíduos indiferenciados e dos "outros resíduos".

--

lndiferenciados Vidrão outros resíduos

Papelão Embalão kg/habitante.ano

Obrigada!

A ARM, S.A., em colaboração com as autarquias

dos cinco municípios aderentes, possui 62 oleões,

imptementados em 20L7, ao dispor da população

que permitem a recotha de óteos alimentares usados,

tendo em 2020 sido recolhidas 2,06 toneladas.
Coíìrrta . b(tiD(ao dos OLõ.t .írì

nrrgüúdül.d.lÌrpt

-Foi.l-e: Agência Pcrtuguesa dc A:.rbiente, Reiatór'io Aruai de Residuos Urlaros 2019 publicado enr hitps:i

aJar.rcierte.oiizdala,,Poi;ttcas,lRestducs;jResiducs Ur.oarcs,'RARl,_20Ì9_v2.oclf

f

ú Nota:

Capitação calculada tendo em consideração a população residente e a população flutuante.

@ Já recolhemos
10.000 litros de
Óleo Alimentar Usado

2020
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A ARM, S.A., encontra-se, ainda, dotada de duas viaturas para lavagem de contentores com vista

a assegurar a lavagem periódica dos contentores, especialmente nas áreas com maior densidade
poputaciona[.

Nova viatura limpa fossas do Porto Santo

E m ano de pandemia, foi enorme o esforço e o empenho de todos, principalmente dos

nossos colaboradores, clientes e parceiros, para assegurar a recolha e o tratamento
adequado dos resíduos, salvaguardando sempre a saúde púbtica e o ambiente.

Obrigado a todos!

Sérgio Pedro
Diretor Geral de Serviços de Resíduos

ç

2020
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Edifício de Triagem da Estação de Transferência da Zona Leste e Estação de Triagem

f
, 2020
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A gestão dos resíduos em alta
abrange todo o território da RAM.

A empresa conta com três centros
operacionais na itha da Madeira
e um na itha do Porto Santo,
designadamente:

Tra nsferência, Triagem, Valorização e

Tratamento de Resíduos

ü
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Estação de Tratamento de Resíduos Sótidos
(ETRS) da Meia Serra, onde são desenvotvidas

as seguintes operações de gestão de resíduos:

r lncineração de resíduos com
aproveitá mento energético;

r Compostagem de resíduos sólidos
urba nos;

r Deposição em aterro sanitário;

r Armazenamento, trituração e
encaminhamento para valorização
de pneus usados;

r Desinfeção de Resíduos Hospitalares
do Grupo lll;

r Armazenamento temporárío e
encaminhamento para eliminação
fora da região de Resíduos Hospitalares
Grupo lV.

rt rstacão de Transferência da Zona Leste e
U fstação de Triagem da itha da Madeira G|ZLI

ET), onde são desenvolvidas as operações de
gestão de resíduos, de armazenamento, triagem
e transferência de resíduos;

ü

rï

Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO),

onde são desenvotvidas as operações de gestão

de resíduos, de armazenamento e transferência
de resíduos;

Centro de Processamento de Resíduos Sótidos

do Porto Santo (CPRS), onde são desenvotvidas

as operações de gestão de resíduos, de

armazenamento, triagem, transferência e

deposição em aterro sanitário de resíduos não

perigosos, e deposição em aterro de resíduos

inertes.

(

2020
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lnfraestruturas de gestão de resíduos em alta

Os resíduos urbanos não recictáveis provenientes das recolhas indiferenciadas são entregues

para tratamento na ETRS da Meia Serra ou nas estações de transferência e nos ecocentros da

ETZLIEI , ETZO e CPRS, para posterior transferência para a ETRS da Meia Serra.

Os resíduos provenientes das recothas setetivas são rececionados por ftuxo e,ou fileira e

posteriormente triados, consoante as especificações técnicas definidas pelas respetivas

entidades gestoras e,ou encaminhados para reciclagem ou para outras formas de tratamento
(valorização ou etiminação) na Região ou no Continente.

Os fluxos das recolhas seletivas incluem os resíduos de embalagens, resíduos biodegradáveis
(verdes de jardins e parques), "monstros", pilhas e acumutadores usados, pneus usados, resíduos

de equipamentos elétricos e eletrónìcos (REEE), baterias, sucata e os óleos alimentares usados.

Outras tipotogias de resíduos não urbanos são recolhidos setetivamente pelos respetivos

produtores ou outras entidades privadas contratadas para o efeito e entregues na ETRS da Meia

Serra e,ou no CPRS, dos quais se destacam os subprodutos de origem animal, os resíduos da

indústria agroalimentar, os resíduos do tratamento de águas residuais urbanas, os resíduos de

construção, entre outros, os quais são posteriormente vatorizados ou eliminados por via do seu

encaminhamento para incineração na IIRSU ou para deposição em aterro sanitário.

r
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Transferência de Resíauos entre Estações

Durante o ano 2020, foram transferidas cerca
de 34.038 toneladas de resíduos sótidos
entre as várias estações da ARM, S.A., com
vista ao processamento dos mesmos.

42822
38 704 40 406 37 905

34 038

2016 2017 2018 2019 2020

A quantidade de resíduos transferidos entre
estações registou um decréscimo de cerca
de 10%, face ao vator registado no ano 2019,

tendência que se tem vindo a verificar desde
o ano 2018.

Tra nsferência de resíduos
entre estações (toneladas)

Receção de Resíduos nos Ecocentros e nas
Estações de Triagem
Nos ecocentros e estações de trÌagem da ARM, S.A., são rececionados diversos tipos de resíduos,
nomeadamente resíduos de embatagens de papel/cartão, plástico, metaI e vidro, resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), resíduos verdes, sucata, pilhas e acumuladores,
pneus usados, óleos lubrificantes usados, entre outros.

Saliente-se que relativamente aos resíduos do embalão (ptástico e meta[), papelão (papet e

cartão) e vidrão (vidro), durante o ano 2020 foram rececionadas cerca de 6.726 toneladas destes
resíduos nas estações de triagem e nos ecocentros da ARM, S.A., o que correspondeu a um
decréscimo de 190/o face ao ano 2019.

2392Ion
Embalão

2 161 ton
Vidrão

2 173 ton
Papelão

6 726 ton
TOTAL

Receção nos ecocentros e estações de triagem de resíduos provenientes do
embalão, vidrão e papelão e respetiva variação face a 2019

2020

ç



Envio de ResíAuos para Reciclagem ou Outras
Formas de Valorização

60

No decorrer do ano 2020, a ARM, S.4.,

encaminhou para reciclagem ou para outras
formas de valorização um total de 12.928

toneladas de resíduos, o que representa um

decréscimo de 8,70lo face ao total registado no

ano 2019.

Relativamente às diferentes tÌpotogias de

resíduos encaminhados para reciclagem e
outras formas de vatorização é de salientar
que:

@ As embalagens de vidro registaram um

decrésci mo de 23,60/o, em conseq uência

da contração da atividade económica,
em especial da hotetaria e restauração
bem como de um grande produtor ter
passado a tratar autonomamente as

suas embalagens;

@ os pneus usados apresentaram um

acréscimo significativo de 81,80/0, o qual

deve-se ao facto de, em 2019, se ter
verificado em diminuição substanciaI
no encaminhamento de pneus para a

respetiva entidade gestora uma vez que

os mesmos foram utilìzados em obras de

construção civi[, o que já não se verificou
em 2020;

Resíduos

enviados para

recictagem ou

outras formas
de valorização:

12.928 ton
l'8r7o/ol

2020

4 987 ton
+ Lr20/o
Papel / Cartão

4 75I ton
-23,6o/o
Embalagens Vidro

1 555 ton
-5r4o/o
Embalagens de
Ptástico / Metat

614 ton
+ 8118 0/o

Pneus Usados

166 ton
-L2,2o/o
Resíduos
Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos

601 ton
+ 7r5 o/o

Escórias Ferrosas

254 ton
-grg o/o

Sucata

tr



Valorização e Tratamento de nesíduos

A ARM, S.A., durante o ano 2020, rececionou um totat de cerca de 126 mil toneladas de resíduos, de
diversas tipologias, com vista ao seu tratamento ou encaminhamento adequado, vator que representa
um decréscimo de cerca de 210lo face à quantidade rececionada durante o ano 2019, que seguidamente
se sintetiza:

126 011 ton (Arflú Resíduos Rececionados

112 380ton
Resíduos para lncineração

61

989ton
Resíduos para Aterro de lnertes
(Porto Santo)

571
Desinfeção, armazenamento

e tratamento de Resíduos

Hospitalares

I 285
Resíduos para a produção de estilha

(Porto Santo)

I 006
Compostagem

-3r2o/o

-7rgo/o

€-

3369ton
Resíduos para Deposição
em Aterro

5 797 ton
Resíduos Sílvicolas

614ton
So/o Trituração e posterior

encaminhamento para

valorização (pneus usados)

LL,TVO

(",rr" ,r,à

(,,, Q-

Receção de resíduos para tratamento

Os resíduos rececionados, anteriormente identificados, foram objeto de diferentes tipologias de
tratamento, sendo de destacar, pe[o seu elevado peso, o tratamento por incineração.

, 2020

q
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O ano de 2020 foi difícil, extremamente exigente e com
grandes desafios, ainda assim, a Direção de Valorização

e Tratamento conseguiu cumprir com os seus objetivos.

José Ponte
Diretor de ìlalorização e TFatamento

ç

2020



Tratamento de Resíauos por lncineração

63

2020

Durante o ano 2020, a ARM, S.A., rececionou cerca de 112.380 toneladas de resíduos urbanos para
tratamento por incineração, vator que representa um decréscimo de cerca de 3,2o/oface à quantidade
rececionada durante o ano 2019.

É de satientar que, da quantidade totaI rececionada, cerca de:

@ 650/o provêm da recolha indiferenciada efetuada petos municípios não aderentes;

@ 24o/oforamentregues peta própria ARM, S.A., e provenientes da recolha dos municípios
aderentes;

@ 11% das entregas foram efetuadas por Outros Ctientes ou constituem resíduos da [impeza
urba na entregues di reta mente pelos m u nicípios aderentes.

Comoconsequência da pandemia Covid-lgedoconfinamentoocorrido duranteo ano2020, registaram-
se descidas significativas nas quantidades de resíduos entregues petos clientes privados assim como
os resíduos provenientes da [impeza urbana.

Os munÌcípios aderentes à RRV S.A., registaram na sua gtobatidade um decréscimo de l,1olo nas
quantidades de resíduos entregues para incineração, com exceção do município de Câmara de Lobos,
que registou um aumento de cerca de 3ol0.

Outros Clientes e Limoeza
Urbana Municípios Aderdntes

llo/o
24o/o
ARM, S.A. Receção de

Resíduos para
ïÍatamento por
incineração

650/o
Municípios Não Aderentes

a
(



64

Tratamento de resíduos hospitala res

Os resíduos hospitatares são rececionados na lnstalação de Desinfeção e Armazenamento de Resíduos

Hospitatares (IDARH), da ETRS da Meia Serra, onde os resíduos hospitalares do grupo lll são tratados

por desinfeção tórmica (autoclavagem) - sotução que etimina a sua perigosidade, equiparando-os a

resíduos urbanos - e posteriormente sujeitos a valorização energética na llRSU.

No que se refere aos resíduos hospitalares do grupo lV estes são armazenados em contentores

marítimos refrigerados e encaminhados para o Continente, para tratamento por incineração por ser a

solução técnica e economicamente mais vantajosa.

No ano de 2020, foram rececionadas na ETRS da Meia Serra 571 toneladas de resíduos hospitalares, o

que representa um incremento de 11,10/o face à quantidade rececionada em 2019.

I
I

Grupo lll
-L6r1o/o

Grupo lV

+238,2o1o Resíduos Hospitalares (lll + lV)

+LL'lo/o

Ël

385 ton
186 ton 57L ton

2020

Autoclavagem, ETRS da Meia Serra
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Deposição de resíduos em Aterro
AARM, S.A., procedeu, no ano de 2020,à deposição de 39.220 toneladas de resíduos nos diversos
aterros explorados pela empresa na Madeira e Porto Santo.

Deposição em Aterros

39 220 ton (+Zo/ol

Aterros
Madeira

Aterro
Porto Santo

26 541 tC n cétuta de escórias e RSU e

equiparados

f f 69 0 tC n cétuta de cinzas inertizadas

989 tc n rnertes

Aterro em operação, ETRS da Meia Serra

2020

Sabia que?

Os resíduos que são encaminhados diretamente

para ateno são os inertes não combustíreis e não

biodegradáveb (nomeadamente loiças sanitárias,

cal(as, restos de cimentos e outros) bem como

alguns subprodutos de origem animal, qug devido à

carga húmida ou à sua dimensão, não são passíreis

de ser incinerados.

t4
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Receção de Resíduos Verdes
No ano de 2020, a ARM, S.A., rececionou 8.809 toneladas de resíduos verdes e madeiras, fazendo-o

de forma gratuita com o objetivo de incentivar a entrega destes resíduos por parte dos produtores,

evitando assim o seu abandono e a realização de queimadas ilegais pela Região.

Estes resíduos foram encaminhados para incineração e para compostagem na ETRS da Meia Serra e,

na ilha do Porto Santo, para produção de estilha.

{

2020

Ação de limpeza de monstros e verdes em Câmara de Lobos
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Receção e lncineração de Resíduos Silvícolas

Com vista a contribuir para a methoria do ordenamento da floresta da Região, a ARM, S.A., procede
à receção para valorização energética dos resíduos silvícotas, aproveitando assim a capacidade
disponível na instatação de incineração da ETRS da Meia Serra.

A vatorização energética de resíduos silvícolas conjuntamente com os Resíduos Urbanos tem como
principais vantagens:

@ A produção de etetricidade a partir de recursos energéticos regionais e renováveis;

@ A diminuição da dependência externa dos combustíveis fósseis na produção de energia;

@ A criação de emprego associada às atividades de gestão ftorestat;

@ A contribuição para uma gestão ordenada da floresta.

Assim, durante o ano 2020, a ARM, S.A., rececionou 5.797 tonetadas de resíduos silvícolas na ETRS da
Meia Serra, dos quais 2.775 toneladas foram integradas no processo de incineração.

ETRS da Meia Serra

il
fi
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Laboratório Regional de Controlo de Qualidade da Água, da ARM, S.A.

2020
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2020
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Monitorização e Controlo da Qualidade da Água

O Laboratório Regional de Controlo de Quatidade da Água (LQA), situado na Estação de Tratamento
de Água Eng.o Manuel RafaetAmaro da Costa (mais conhecida por ETA da Alegria), assegura o controlo
da quatidade da água da rede de abastecimento púbtico da Madeira e do Porto Santo, procedendo à
colheita de amostras de água e à sua caracterização físico-química e microbiotógica em conformidade
com as técnicas e os métodos que integram os programas de controto da quatidade da água.

O LQA presta ainda serviços de análises de águas para clientes externos em várias vertentes,
nomeadamente:

@ Amostragem de águas de consumo humano, naturais doces (superficiais e subterrâneas),
residuais e naturais salinas (balneares);

@ Aná[ises de água para consumo humano, particutarmente a entidades gestoras com a

responsabilidade de gerir o abastecimento de água em alta e/ou baixa, bem como a clientes
púbticos e privados;

@ Análises para caracterização de origens de água doce superficia[, subterrânea e satina;

@ Anátises para caracte rização de água de Unidades industriais com necessidades específicas
de qualidade de água para o seu processo industrial;

@ Aná[ises para caracte rizaçãode água residuaI de Estações de Tratamentos de Águas Residuais
e unidades industriais;

@ Análises para caracte rizaçãode águas balneares.

77

Acreditado pelo lnstituto Português de Acreditação (IPAC),

segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025

Conctuída a transição da Acreditação para o novo Referencial
Normativo de Qualidade: NP EN ISO/IEC 17025:2018

223 ensaios acreditados para diferentes produtos:
- água de consumo;
- água natural doce (superficiale subterrânea);
- água naturalsalina; e

- água residual

38.138 determinações físico-químicas e microbiotógicas à

generalidade das águas da RAM (-fSo7o1

LQA
2020

2020

r
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A atividade do taboratório, desenvolvida no âmbito da acreditação, encontra-se de acordo com o
anexo técnico de acreditação 10385 - 1 e Lista de Acreditação Flexível em vigor abrangendo:

@
Cotheita de amostras de águas de consumo e águas naturais doces (superficiais e

subterrâneas);

@ Determinações físico - químicas em águas de consumo, águas naturais doces (superficiais

e subterrâneas), águas naturais satinas, águas residuais e águas residuais (exceto lixiviados);

@ Determinações microbiológicas em águas de consumo, águas naturais doces (superficiais

e subterrâneas) e águas naturais salinas.

Anátises

ARM

Análises Análises

a Municipios Não a Entidades lnálises Realizadas

Aderentes à nnu Privadas

Análises laboratoriais para controlo da qualidade da água em 2020

Os maiores desafios do LQA, em 2020, foram assegurar a manutenção da

monitorização do Controlo de Quatidade de água para Consumo Humano no

contexto de pandemia mundial, causada pelo novo coronavírus Covid-l9, bem

como a conclusão do Processo de Transição para a nova norma de Acreditação de

Laboratórios NP EN ISO/IEC 17025:2018 (Requisitos Gerais de Competência para

Laboratórios de Ensaio e Calibração).

Alexandra Reynolds
Diretora do Laboratório Regional de Controlo

de Qualidade da Água

-I

q

31 482 I 131
5 525 38 138

2020



IJ

Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra
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Produção de Energia Elétrica
A atividade exercida peta ARM, S.A., permite que, como atividade complementar, seja produzida
energia elétrica, a quaté utilizada para autoconsumo, sendo o excedente vendido à EEM - Empresa de
Eletricidade da Madeira, S,A., que a injeta na sua rede de distribuição.

A produção hidroenergética gerada na central Mini-hídrica da Terça está dependente do volume de
água disponível no sistema adutor dos Tornos e, consequentemente, da variabitidade da precipitação
que é drenada para este sistema, tendo registado em 2020 um ligeiro decréscimo face ao ano anterioç
na ordem dos 0,4010, totalizando 3,9 GWh.

A unìdade de incìneração de resíduos sólidos urbanos da ETRS da Meia Serra produziu 53,3 Gwh,
perfazendo 57,2Gwh de energia produzida, neste ano de2020 pela ARM, S.A..

+
- 0'4 o/o

Mìni Hídrica da Terça

+ 0,29,o

lncineração de

Resíduos ETRS

+ 0,290

Energia Produzida

Da quantidade total de energia produzida no ano 2020, cerca de 12,5 GWh foram autoconsumidos
pela ETRS da Meia Serra, sendo a restante injetada na rede de distribuição púbtica, mediante venda à
Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM).

Energia Produzida

5712GWh
Autoconsumo

(ETRS da Meia Serra)

lncineração L2,5 G V\i h

Mini Hídrica

lnjeção na Rede da EEM

40,s Gwh

3,9 G\/Vh

4+,7 Lì\1\/ fl

ç

Sabia que?

Ar,aloriza$o energética de

resíCuos por incineraSo

pda ARM, S.A., permiüu

produzir cerca de 5olo do

total de energia entegue

pela EEM aos utilizadores

daRAM.

ú

TOTAL

2020
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Qualidade, Ambiente e Segurança

A ARM, S.A., está licenciada para um conjunto de atividades às quais estão associadas obrigações de
monitorização e de reportes periódicos às entidades competentes, das quais se destaca:

@ CaptaçãodeÁgua;

@ Rejeição de Águas Residuais Urbanas;

@ Rejeição de Águas Residuais tndustriais;

@ Licença Ambientalda Estação de Tratamento de Resíduos Sótidos da Meia Serra;

@ OperaçõesdeGestãode Resíduos.

Para a[ém dos reportes obrigatórios no âmbito dos regimes aplicáveis, são ainda elaborados relatórios
internos periódicos de acompanhamento das principais atividades com impacte na operação, nos
clientes ou no ambiente, de forma a identificar a evolução dos principais indicadores e permitir intervir
no sentido de melhorar o respetivo desempenho.

Por outro [ado, a especificidade das atividades exercidas, nas suas diversas vertentes de negócio,
implica a existência de uma diversidade de riscos profissionais associados que justificam a prioridade
a dar à Segurança e à Saúde no Trabalho.

A estrutura organizacionalda ARM, S.A., integra um Departamento de Segurança e Saúde no ïrabalho,
responsável pela avaliação de riscos, por assegurar o aprovisionamento e a disponibitização de
equipamentos de proteção individuaI e coletiva adequados aos riscos existentes, pela elaboração de
propostas de implementação de medidas de prevenção e de minimização dos riscos, pela promoção
de formação nas áreas de segurança e saúde no trabalho, pela gestão administrativa dos processos de
acidentes de trabalho e peto controlo das avaliações de saúde dos colaboradores a reatizar pela Saúde
no Trabalho, entre outras atividades.

No respeitante à Saúde no Trabalho, esta é assegurada através de uma entidade externa, devidamente
autorizada pela autoridade regiona[, para a prestação de serviços nesta área.

q
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Segurança
e Saúde no

Trabalho
2020

ldentificação Riscos

Profissionais

Aquisição de Equipamentos
de Proteção lndividual

Acompanhamento das paragens

para manutenção da IIRSU da

ETRS da Meia Serra

Segurança

3
Reuniões com
Representantes
Trabathadores

Saúde 4BI
Avaliações de Saúde

Formação em Riscos

Biológicos e Regulamento
lnterno da Prevenção e

Controlo do Consumo do
Átcoote Substâncias
Psicotrópicas

Consultas Periódicas

Consultas de Admissâo
IBo/o

630/o

I9o/o
Consultas Ocasionais

q
Retatório e Contas 2020
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O ano de 2020 ficou, inevitavelmente, marcado pela pandemia Covid-l9, que teve
também as suas repercussões nas atividades de Comunicação e Sensibilização da
ARM, S.A.. O plano de atividades para 2020, inicialmente traçado, foi interrompido
no final do 1o trimestre do ano, no entanto, a ARM, S.4., adaptou-se e promoveu

muitas das atividades a que se propôs, reinventando-as e relevando-as nos meios de
comunicação digitais.

Desta forma foram assegurados dois grandes objetivos: a promoção da transição
para uma economia circular, que promove a regeneração dos recursos materiais,
reduzindo a necessidade de extração do seu meio natura[, e a divulgação de medidas
que promovam a adaptação da Região às alterações climáticas.

Ricarda Barbosa
Diretora de Comunicação, lmagem e Educação

Ações de Sensibilização e Visitas às Estações de
Tratamento de Água e Resíduos da ARM, S.A.

Em 2020, foram reatizadas

apenas 73 atividades

de sensibilização, tendo
em conta que todas as

atividades de sensibilização

foram suspensas no

final do 1o trimestre
de 2020, na sequência

das recomendações e

orientações emanadas

das autoridades de saúde

e governo regionais

decorrentes da pandemia.

73 Atividades

\ Visita às estações de

27 tratamento de águas
e restouos

.ì
Ações de sensibilização
sobre "OValorda Agua",
"OValordos Resíduos'
e "Compostagem
Doméstica".

q

1843 Participantes

2020
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Dia Mundial da Ãgua (22de março)

No dia 22 de março de 2020,

assinalou-se o Dia Mundiat da Água

e a Região iniciava o combate à

pandemia COVID-19, portanto, bens

essenciais, como a água, passaram a

ser ainda mais vatorizados.

Para assinalar a data e como forma

de agradecimento aos nossos

trabathadores dos sectores das águas

peta prossecução do seu trabalho, a

ARM, S.A., pubticou uma reportagem

especia[, num jornaI púbtico regiona[.

Comunicação Covid-lg
Em tempos de crise, a comunicação

assume um papel crucial para

o esctarecimento de todas as

partes interessadas da empresa.

É fundamental, a transmissão de

informação credível e percetível que

chegue a todos, para se evitar ma[-

entendidos, distorções da realidade e

sentimentos de medo, insegurança,

desconfiança entre os colaboradores

e ctientes, que possam comprometer

a prestação de serviços.

A ARM, S.A., optou por estabelecer

procedimentos de comunicação
internos e externos, para acompanhar

todos os públicos e pa rtes i nteressadas

nos principais momentos da

pandemia, relacionados direta ou

indiretamente com a empresa.

Dia Mundial daÁgua
re dc mrrço

ç
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Comemoração dos 20 anos da ETA da Alegria

Em maio de 2020, a ARM, S.A.,

assinalou a comemoração dos 20

Anos da Estação de Tratamento
de Agua (ETA) Eng." Manuel Rafael

Amaro da Costa, mais conhecida
por ETA da Alegria, com a presença

dos colaboradores que trabalham
nesta estação e da Administração
da ARM, S.A..

Dia do Ambiente - 5 de junho
í O Dia do Ambiente foi assinalado em

2020 com uma visita da Secretária
do Ambiente, Recursos Naturais e

Alterações Climáticas à lnstalação
de Compostagem da ETRS da Meia

Serra, reativada no início do ano de
2019, onde atuatmente se produz
composto a partir dos resíduos

vcrdcs provcnicntcs da [impeza
de jardins e parques realizadas

em todos os municípios da ilha da

Madeira.

Comemora
Dessaliniza
A 7 de junho de 2020, a ARM, S.A., assinalou os 40 Anos da Central Dessalinizadora, que contou com a

presença da Secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, para uma homenagem aos
colaboradores que prestaram serviço a esta importante infraestrutura da ilha do Porto Santo.

cão dos 40 anos da Central
õlora do Porto Santo
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Campanha de
e valor da Águ

sensibilização sobre a importância
a

Campanha de sensibilização 6'Pega O Monstro"t
com os tt4 Litrott

Durante a época estival de 2020, a

ARM, S.A., promoveu uma camPanha

tendo em vista a promoção da

importância e qualidade da

água da Região, bem como a

conscienciatização da poputação

madeirense e porto-santense para

um consumo moderado de água.

Em agosto de2020, a ARM, S.A.,

lançou uma nova campanha

de sensibitização - "Pega

O Monstro", que teve como

rosto promocionaI o grupo

humorístico regiona[ "4Litro",

com o objetivo de, através do

humor, apelar à consciência

da população para evitar o
abandono de resíduos verdes e

monstros (resíduos volumosos,

tais como eletrodomósticos,

Frame do spot publicitário da campanha sobre o valor da água

móveis e cotchões) junto aos

contentores, na via púbtica.

A campanha visou ainda a

d ivu lgação do serviço de recolha

de monstros e verdes que a

ARM, S.A., presta gratuitamente

aos seus clientes domésticos,

nos cinco municípios aderentes,

mediante pedido através da

linha verde 800 910 500.
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lmagem geral da Campanha
"Pega O Monstro"

O projeto "Porto Santo Sem Lixo Marinho", do qual a ARM,

S.A., é parceira, arrancou em setembro de 2020 e foi um dos

projetos distinguidos entre 24 candidaturas, no âmbito do

concurso "SmatI Grants Scheme - Projetos para a prevenção

e sensibilização para a redução do lixo marinho".

Estão previstas diversas atividades neste projeto, das

quais se destacam a aquisição de uma máquina de reverse

vend ing para a promoção da de posição seletiva de resíd uos,

bem como o desenvolvimento de uma aplicação móvet e

realização de ações de sensibitização e de ações de [impeza

envolvendo a comunidade [oca[.

Projeto .sPorto Santo sem lixo Marinho"
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Ação de limpeza e sensibilização na Ponta de
São Lourenço

lnserido no "Dia lnternacional da Limpeza
Costeira", a Secretaria RegionaI do Ambiente,
Recursos Naturais e Alterações Climáticas,
desenvolveu u ma ação de Iimpeza e sensibilização
na Ponta de São Lourenço, na quaI a ARM, S.A.,

esteve presente.

O Governo Regional tem assumido o combate
à poluição como sendo uma prioridade,
incentivando a redução da utilização de produtos
de plástico de utilização única e a reutilização
dos materiais, e a ARM, S.A., tem sido uma forte
aliada nas iniciativas promovidas pelas entidades
governamentais.

Ação de limpeza e sensibilização no Caniçal

ARM, Câmara Municipal e Gabinete da
Vice-Presidência preparam plano de
Educação Ambiental para a ilha do Porto Santo

O Gabinete da Vice-Presidência do Governo Regionatda Madeira, a Câmara Municipaldo Porto
Santo e a ARM, S.A., juntaram esforços para a etaboração de um plano de educação ambiental
para a ilha do Porto Santo, que prevê a definição de intervenções e atividades de sensibilização
à população, com especial foco na gestão dos resíduos na itha, tendo em vista a methoria da
qualidade ambiental na ilha dourada, que é candidata a Reserva da Biosfera da UNESCO.

O grupo de trabalho, constituído por técnìcos das várias
entidades, definiu um plano de ação para esta iniciativa,
assente nos seguintes eixos: educação ambiental nas escolas,
campanhas de sensibilização dirigidas à poputação local e
visitante e reforço da fiscalização.

Em 2020, foi promovido um inquérito junto da poputação loca[,
para ajudar na definição do referido plano.
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Atividades no âmbito do proieto ADAPTaRES

Projeto de compostagem doméstica - 33O Meu
Compostott

O projeto ADAPTaRES

estabetece uma parceria

estratégica entre a

Macaronésia Europeia e

Cabo Verde para promover

a adaptação às alterações

ctimáticas, através da

sensibilização e formação
para a participação ativa da

sociedade no uso eficiente

da água e assim, garantir o

recurso em quantidade e

qualidade às populações,

presentemente e no futuro,

como medida de resiliência

às alterações climáticas,
nomeadamente em situações

de seca.

No âmbito da estratégia de
prevenção da produção de

resíduos, a ARM, S.A., tem em

curso o projeto de compostagem
doméstica "O Meu Composto",
com o objetivo de sensibilizar
e promover a compostagem
doméstica dos restos orgânicos
ao nível das habitações,
estabelecimentos de ensino e

outras institu ições, red uzindo
assim a fração de orgânicos nos

resíduos indiferenciados (tixo

norma[). A 31 de dezembro de

2020 o projeto contava com 1800

utitizadores.

lntegram o projeto várias

entidades da RAM, Canárias e

Cabo Verde.

O projeto é financiado pelo

Programa INTERREG MAC

2014-2020, através do Fundo

Europeu de Desenvolvimento

Regiona[ (FEDER).

Durante o ano de 2020,

na medida do possível,

foram reatizadas ações de

sensibilização em escolas da

Região Autónoma da Madeira,

no total foram 11 ações, nas

quais participaram cerca

de 352 pessoas (atunos e

professores).

gssug,gm

Materiais disponibilizados aos
participantes nas ações de

sensibilização do projeto ADAPTaRES

Ação de sensibilização sobre "Composlaggnl Doméstica",
na EBI/PE da Madalena do Mar

h(v{
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Dia Nacionat da água
(1 de outubro) =

No Dia Nacional da Água, a 1 de

outubro, a ARM, S.A., promoveu
num jornaI diário regionaI um

suptemento alusivo à importância
do recurso hídrico na região, dando
a conhecer o cicto urbano da água

nas ilhas da Madeira e Porto Santo.

Nesta edição abordou-se ainda
a necessidade imperiosa de uma
gestão cada vez mais eficiente
deste bem.

Suplemento especial num jornaldiário regional alusivo ao
Dia Nacional da Agua

Semana Europeia para a Prevenção dos
Resíduos
No âmbito da Semana Europeia

para a Prevenção dos Resíduos

(EWWR: European Week for Waste

Reduction), aARM, S.A., dinamizou

duas iniciativas que pretenderam

consciencializar a comunidade
para a necessidade de se reduzir a

produção de resíduos.

Mega Operação de Limpeza nos

municípiosaderentes

A ARM, S.A., dinamizou uma

mega operação de limpeza, nos

cinco municípios aderentes,

nomeadamente em Câmara de

Lobos, Machico, Porto Santo,

Ribeira Brava e Santana, em
pontos mais crÍticos de abandono

de resíduos volumosos (como

etetrodomésticos, colchões,

móveis e resíduos verdes), na via

púbtica, particularmente junto

aos contentores públicos de

deposição de resíduos.

resíduos votumosos, sobretudo
"monstros" (cotchões, móveis,

entre outros), resíduos verdes e

REEE (resíduos de equipamentos
elétricos e eletrón icos) e estivera m

envolvidas 19 viaturas e 51

co[aboradores.

Nesta

recolhidas

operação foram
28,5 toneladas de

lmagens do antes e depois da Mega Operação de Limpeza promovida
pela ARM, S.A.

2020
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Campanha 63 Redu zir, reutili zar e reciclar.
E os resíduos ganham outra vida."
Em novemb ro de2020,a ARM, S.A., [ançou uma nova campanha de sensibitização, sob o mote "Os

resíduos ganham outra vida", com o objetivo de sensibitizar a população da Região Autónoma

da Madeira para a adoção de comportamentos que visem a redução da produção de resíduos,

a reutitização dos materiais, bem como a correta separação e deposição nos ecopontos dos

resíduos de embatagens de ptástico, meta[, vidro, papel e cartão, por forma a garantir que sejam

encaminhadas para reciclagem.

lmagem geral da campanha Os "Resíduos Ganham Outra Vida"

Responsabilidade social: Doação da ARM' S.A.t
à negião para a Faixa Cotta-Fogo
No âmbito da responsabitidade sociaI da empresa, a ARM, S.A., cedeu mais de 22mil m2 de terreno
para a Faixa Corta-Fogo, que se estende ao [ongo do Caminho dos Pretos, entre o Terreiro da

Luta e o Patheiro Ferreiro, e que consiste numa das medidas do Governo Regional, no âmbito da

potítica de prevenção contra os incêndios florestais, que visa salvaguardar o património natural

ambiental da Região, bem como garantir a proteção das poputações e dos seus bens.

+

2020
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Apadrinhamento do Projeto Abraço - Ser
Criança

Atguns co[aboradores da ARM,

S.A., desde há 8 anos, na época
de Natal, cotaboram no projeto
Abraço - Ser Criança, da Delegação
da Abraço - Madeira, através de

donativos que são revertidos em
prendas para as crianças e jovens

ao cuidado da referida instituição.

Entrega das prendas na oeteeaeao$|11ç

Natal 2O2O
O Natat de2020, à semelhança de grande parte do ano, foi sui generis, no entanto, a ARM, S.A.,

assinalou a época, através da preparação de cabazes, compostos por produtos atimentares
regionais, queforam entregues a todososcolaboradores da empresa, em forma de agradecimento
pelo trabatho exímio prestado em prol do bem de toda a poputação da Região, durante uma
altura tão difícitpara todos.

t 
-ï

ffIt

Cabazes entregues aos colaboradores da ARM, S.A.
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INVESTIMENTOS

A concretização de projetos/obras estruturantes no sector do abastecimento de
água, assim como na recolha, tratamento e valorização de resíduos na RAM, constitui
o objetivo primeiro da Direção de Obras. Estas obras, pela sua especificidade são
complexas e envolvem alguns riscos em termos de segurança, peto que manter o
nívelde "acidentes zero" constitui um "target" fundamental.

O ano 2020 fica definitivamente marcado peto contexto pandémico da Covid-l9, uma
adversidade extrema que motivou uma crise sem precedentes, mas trouxe novos
desafios. Tornou-se necessária a gestão e partilha do conhecimento, o trabalho em
equipa e em redes, a resiliência e a solidariedade. Mas apesar de todos os esforços,
as obras no terreno tiveram de obedecer a rigorosos ptanos de contingência, e de
facto a sua execução foi inevitavelmente afetada. Ainda assim, a concretização do
Plano de lnvestimentos ficou acima dos 500/0, o que constitui um novo máximo na
história da empresa.

Carlos Cristóvão
Diretor de Obras

No Abastecimento em alta, destaca-se a conclusão das obras de "RequaIificação das lnstalações
do Sistema Elevatório dos Socorridos - Fase l" e o início da respetiva Fase ll. Reteva-se ainda a

execução da empreitada "Recuperação do Reservatório da Ameixeira".

Na área de Distribuição e Drenagem, em 2020, destaca-se a execução dos principais investlmentos
nas redes sob gestão da ARM, S.A., através de diversas empreitadas, que visam a minimização
das perdas das redes, quer através de substituÌção de condutas, quer através da introdução
de equipamentos de controto de pressão nas redes, supressão da ausência de equipamentos
de medição na rede, eliminação das descargas de águas residuais não tratadas e aumento da
cobertura de redes de drenagem de águas residuais das redes sob gestão da ARM, S.A..

2020

tr



96

Na área do Regadio Agrícola, destaca-se a execução das empreitadas de "Remodetação do

sistema de regadio e de fins múltiplos da ARM na ilha da Madeira - Fase 1", da "Recuperação

da Levada do Monte Medonho" e da "Recuperação da Levada do Norte - Lanço Su[ - Túnel do
Pedrega[".

Na área de Valorização e Tratamento destacam-se, na ETRS da Meia Serra, a execução, durante
o ano de 2020, de investimentos associados a estudos atendendo à execução de uma "Sotução

para a valorização e tratamento de resíduos silvícolas/biomassa residual" e a conctusão do
projeto técnico de "Otimização da separação da escória ferrosa, não ferrosa e inertes das escórias

resultantes do processo de incineração dos resíduos".

O investimento realizado no decurso do ano de 2020 pela ARM, S.A., totatizou o vator de24.250.577 €,

representando uma execução de54o/o face a previsão para o ano de 2020 (valor de investimento mais

elevado até à data), correspondendo em cada setor de negócio os valores apresentados no quadro

seguinte.

INVESTIMENTO TOTAL

Setor de Negócios Valores Executados
em 2020

o/o

Abastecimento em alta 1 900 891 € I o/o

Saneamento em alta 133 900 € 0 o/o

Distribuição e drenagem L4 495266€ 60 o/o

Rega e fins múltiplos 7 231 090 € 30 o/o

Recolha de resíduos 163 B2s € Io/o

Transferência e triagem 72667€. 0o/o

114 162 €
Va lorização e tratamento 0 o/o

Estrutura 198 781 € Io/o

100 o/oTOTAL GERAL 24250577 €

q

Resumo do investimento realizado em 2020 (preços correntes)
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Túnel do Pedregal

O ano de 2020 representou um enorme desafio para a concretização de diversos
estudos e projetos fruto das contingências da COVID-19 e das dificuldades acrescidas
da movimentação das equipas de projeto. A ARM, S.A., atuando no Arquipélago da
Madeira, como região insular, territorialmente isolada no meio Attântico e, num

contexto premente de alterações climáticas e de desenvolvimento sustentável, tem
a obrigação de, atempadamente, se adaptar, antever e projetar, nas áreas onde atua,

de modo a não sofrer graves consequências para a população e economia.

Higino Silva
Diretor de Estudos e Proietos
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Desempenho Económico

O ano 2020fica marcado peta Covid-19, cuja situação pandémica foidectarada peta Organização
MundiaI de Saúde no inicío do ano. Nessa sequência, diversos Estados implementaram um
conjunto de medidas restritivas da circutação de pessoas, com fortes impactos na mobitidade
das populações e no funcionamento da economia gtobat.

Assim, o Estado Português bem como o Governo RegionaI da Madeira determinaram medidas
visando restringir o contato de pessoas, especiatmente em espaços confinados, por constituir
um potenciaI fator de agravamento de disseminação de contágio.

No Relatório e Contas de 2019 da ARM, S.A., foi salientado que não seriam esperados efeitos
relevantes sobre o nível de atividade e sobre a procura dos serviços prestados pela empresa, dada
a atividade exercida peta empresa: fornecimento de água e receção e tratamento de resíduos.

Efetivamente, o desempenho económico e financeiro não foi grandemente afetado no ano 2020
tendo a empresa, não obstante uma ligeira e expetável diminuição da atividade, apresentado
indicadores sólidos e resultados [íquidos positivos.

101

405 milhares €
(- 880/o)

Resu ltado

Líquido

40 404 mithares€
( 2o/o)

Votume de negócios e subsídios à exploração

15 130 mithares €
(- 2,6 o/o)

EBITDA

4 369 mithares €
(-7,2o/ol

EBIT

3 953 mithares €
(+ 200,1 o/o)

lmposto sobre o rendimento
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A evotução do votume de negócios fica marcada peta:

@ Diminuição das prestações de serviço, essencialmente pela não faturação dos serviços

prestados entre 15 e 31 de março de 2020 bem como pela não repercussão do aumento

tarifário ao consumidor finat, por decisão do Governo Regiona[, sendo também

relevante uma ligeira contração da procura;

@ O aumento dos subsídios à exploração para ressarcir a empresa dos montantes não

faturados pela decisão do Governo RegionaI a que se refere o ponto anterior.

+ + I
I

(- 1 9.b)

Vendas

(- 2.0 'c)
Votume de
Negócios

(- 7,7 0,o\

Prestações de

Serviços

(+ 53 oro)

Su bsídios

à Exploração

Salienta-se que as vendas são essenciatmente à energia termoelétrica produzida, como

subproduto, no decorrer do processo de incineração de resíduos na ETRS da Meia Serra, e

vendida à Ef u - Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A..

Prestações de

Serviços:

31 381
milhares €

(-7r7o/ol

7 072 milhares €
(-4,8o/ol
Saneamento

18 991 milhares €
(-5,4 o/ol

Água

10 840 rithares €
(-LL,7 o/o)

Resíduos

478 mithares €
(-9,7 o/ol

Serviços Secundários

(

',, 2020
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Como anteriormente referido, a diminuição das prestações de serviço face a 2019
(-2 629 milhares €) decorre essencialmente da não faturação dos serviços prestados
entre 15 e 31 de março de 2020 e do não aumento tarifário sobre os clientes finais
tendo esses valores (2252 milhares €) sido assumidos peta RAM através do aumento
dos subsídios à exploração.

Subsídios à Exploração

5 305 mithares €
L 072 milhares € Não faturação dos serviços prestados entre

15 a 31 de março de 2020

1 180 milhares € Não repercussão dos aumentos tarifários ao

ctiente final

3 005 milhares € Subsídiação do preço da água para regadio

48 milhares € Outros

os rendimentos Operacionais, que incluem o volume de negócios e os subsídios à exploração
apresentaram uma redução de 1,50/o face ao ano 2019 conforme imagem seguinte.

40 404
mithares €

(-2,0 o/ol

Volume de negócios e

subsídios à exploração

Rendimentos

e ganhos

operacionais:

46 943
milhares €
(-2r9o/ol

6 101 mithares €
(+1,8 o/o)

Outros rendimentos e ganhos

438 mithares €
(-6t,29 o/ol

Reversões de imparidades e
provisões

2020
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31 813 mithares € (-3,lo/ol
Gastos operacionais

2702 milhares €
(+3r9olo)
Gastos com matérias
consumidas

16 346 milhares€
(+6roo/o)
Gastos com pessoal

2 898 milhares €

1+s,89o)
Encargos sobre
remunerações

8 965 milhares €
(++,57o)
Remuneração órgãos
sociais e remuneração
base do pessoal11 644 milhares €

(+716o/ol

Fornecimentos e serviços
externos

1429 milhares €
(+\2,2Vol
Suplementos de
remunerações466 milhares €

(-84,sVo)
lmparidades de dívidas a

receber e provisões
3 054 milhares €
(+8,lYo)
Outros gastos com
pessoal

655 milhares€
(-32r5o/ol
Outros gastos

De salientar que os outros rendimentos e ganhos referem-se essencialmente ao reconhecimento,

no ano 2020, de subsídios ao investimento.

(

2020
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Os Gastos com o Pessoat apresentam um acréscimo de 931 mithares € em consequência:

@ Do acréscimo do número de cotaboradores;

@ Do incremento do salário mínimo regiona[;

@ Dos maiores gastos com o subsídio de insutaridade dos trabathadores do Porto Santo;

@ Das Progressões da avatiação do Desempenho dos trabathadores com vínculo púbtico;

@ Outros suptementos remuneratórios.

Estes maiores gastos repercutiram-se igualmente em aumentos de gastos com encargos sobre
remunerações e com seguros de acidentes de trabalho.

Relativamente aos Fornecimentos e Serviços Externos, os mesmos apresentam um aumento
de 822 mithares € face ao ano 2019 e encontram-se segmentados em duas tipologias: os
Subcontratos e os Fornecimentos e Serviços.

-

(+tr9olo)

Subcontratos

(+8,0olo)

Fornecimentos
e serviços

(+7r6vol

Fornecimentos
e serviços externos

ç

682
milhares €

10 962
milhares€

tt 644
milhares €

2020
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Relativamente aos subcontratos é de salientar que o aumento ocorrido em 2020 (+1,90/0) decorre

do aumento dos gastos com o Transporte e Tratamento de Resíduos Hospitalares, consequência

do aumento de Produção de Resíduos Hospitalares do grupo lV.

Subcontratos

417 milhares€
(-ttr4o/ol

Transporte de Resíduos

14 milhares€
(-68,5olo)
Trabalho

Temporário

251 milhares€
(+6116o/o)

Transporte e Tratamento de

Resíduos Hospitatares

No que respeita aos Fornecimentos e Serviços saliente-se a preponderância dos gastos com os

Serviços Especializados, a Energia e Ftuídos e os Serviços Diversos, os quais, conjuntamente,

representam cerca de 900/o dos mesmos.

Fornecimentos e
a

servlços
v

5 281 milhares€
(+2or4o/ol

Serviços
especializados

v
4 599 milhares €

(-3,4o/ol
Energia e

fluídos

f 082 milhares €
(+7160/o)

outros fornecimentos e
serviços

1742 milhares €
(+I4r1o/ol
Trabalhos

especializados

3 284 milhares €
(+20,6o/ol

Conservação e

reparação

255 milhares €
(+87,60/o)

{

Outros
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Note-se que o aumento dos gastos com os Fornecimentos e Serviços face ao período homólogo
(822 milhares €) decorre, quase integralmente, do aumento dos gastos com:

@ A Conservação e Reparação, que registou um acréscimo de 560 milhares € (+20,60/o) em
virtude de trabalhos de construção civile reparação de viaturas pesadas;

@ Os Trabathos Especializados que registaram um acréscimo de 215 milhares € (+14,1%)

em consequência dos maiores gastos com os serviços de faturação (75 milhares €;
+21,9o/o) e serviços jurídicos (81 milhares €; +94,907o) mormente para patrocínio dos
titígios contra o Município do Funcha[;

@ Os Serviços Diversos com um acréscimo de 106 milhares € (+11,60lo) em consequência
dos maiores gastos com Rendas e Alugueres (85 milhares €;+25,2o/o) e com serviços de
Limpeza e Higiene (74 milhares €; +38,2o/o).

As amortizações do exercício ascendem a 10 761 milhares € e encontram-se em linha com as
registadas no ano anterior (10 B1B milhares €).

Os resultados financeiros, estes são sintetizados pela imagem seguinte

0 mithares €
(-99,8 o/o)

Juros e rendimentos
similares obtidos

Resultado

Financeiro:

-11 milhares €
(-36,2o/ol

-11 mithares €
(-35,9 o/o)

Juros e gastos simitares
suportados

Refira-se que não existem instrumentos derÌvados contratuatizados para cobertura de riscos de
taxa de juro.

ç
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O im posto sobre o rendimento, que ascende a 3 953 milhares €, apresenta um aumento substanciaI

face ao ano anterior, cujos motivos são demonstrados pela imagem seguinte:

l03l milhares€

ç7,LVol
lmposto teórico

2364 milhares €
(+r00Vo)

efeito das alterações na taxa de IRC e

Derrama na RAM

558 milhares€
(+t68,solo)

Outros efeitos

Em consequência dos Rendimentos e Ganhos e dos Gastos e Perdas anteriormente descritos o

Resultado Líquido do exercício económico de 2020 apresenta-se positivo, em 405 mithares €.

3 953 milhares€
(+zoorlyd

lmpostosobreo
rendimentodo

período

Resuttados
Operacionaìs

Resu ltados
Antes lmpostos

Resultado
Líquido

lmpostos

ç
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Desempenho Financeiro
Relativamente às rubricas do Balanço salientam-se os indicadores gtobais constantes do quadro
seguinte:

186 649 milhares €349 633
milhares €

(- 7roo/ol

Ativo

(- 15,80/o)

Passivo

162 984 milhares €
(+ 5,7o/o)

Capitatpróprio

No que respeìta ao Ativo, a variação gtobat face ao ano anterior é essencialmente decorrente da
redução dos ativos fixos tangíveís e intangíveis resultante da contabitização do reescalonamento
do Plano de lnvestimentos e das amortizações bem como da redução dos valores de Outras
Contas a Receber dos valores de caixa e seus equivalentes.

349 633 milhares € çt,ovo) Ativo

259 031 milhares €
(-+,3o/ol

Ativos (tangíveis e

intangíveis)

7 849 milhares €
(-15,50/o)

Ativos por impostos
diferidos

v
32 854 milhares €

(-27,9o/ol
Outras contas a receber

4 381 milhares €
(+2to/ol

Outras contas de ativo

29176 milhares €
(+13,00/o)

Clientes

L6342 milhares €
(-2L,8o/ol

Caixa e seus equivalentes

3 605 milhares €
(+8r10/o)
lnventário

v
282 milhares €

(-5,10lo)
Diferimentos

494 milhares €
(+tooo/o)

Estado e outros entes
públicos

2020
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No que concerne aos Outros Créditos a Receber, a variação verificada corresponde quase

essenciatmente aos recebimentos dos apoios ao investimento no âmbito do Programa

Operacionatde Sustentabltidade e Utitização RacionaIde Recursos (POSEUR) e do Programa de

Desenvotvìmento Ruratda Região Autónoma da Madeira (PRODERAM) e de Contratos-Programa

celebrados com a RAM.

No que respeita à rubrica de Clientes, é de satientar que o va[or das dívidas do Município do

FunchaI representa cerca de 9lo/o da totatidade das dívidas de ctientes, em virtude daqueta

I nstitu ição contesta r:

@ Através de processo judiciat, a componente fixa das faturas retativas à receção e

tratamento de resíduos que vigorou até final de março de 2017. Com o tarifário aprovado

em abril de 2017, procedeu-se à extinção da componente fixa da fatura dos resíduos

transformando-a numa tarifa única, variável consoante a quantidade de resíduos

entregues. Não obstante esta alteração, o Município do Funchal intentou processo

judiciat visando a anulação da deliberação do Consetho de Administração que aprovou

os tarifários de 2017;

@ Através de processo judiciat, a atualização tarifária efetuada em 2014 e em 2017, não

reconhecendo o vator dessas atualizações, e consequentemente, não pagando essa

componente.

26 648 milhares €*
Dívida do Município do
Funchal

Não obstante as atualizações tarifárias de 2018 e de

2019 não terem sido objeto de qualquer processo
judicia[, o Município do FunchaI continua a pagar o

fornecimento de água em alta aos mesmos vatores de

2014 (i.e., sem ter em conta nenhuma das atuatizações
tarifárias entretanto ocorridas) e, no que respeita à
receção e tratamento de resíduos em alta, continua
apenas a reconhecer e a pagar a tarifa variável de

2014 (i.e., não reconhece nem paga o valor inerente à

componente fixa da tarifa que existiu até 2017 e que a

partir dessa data foi transformada em tarifa variáve[).

A ARM, S.A., em face do pagamento parcial dos

serviços prestados e constante acumutar de dívida
por parte do Município do Funchal bem como da

recusa em celebrar Acordos de Regutarização de

Dívida, viu-se obrigada a submeter a totatidade
dos vatores em dívida para Execução Fiscal. Assim,

a 3I.12.2020, as dívidas do município do Funchal

apresentavam a seguinte situação:

25 903 milhares €
Dívida remetida para

execução fiscal (PEF)

745 milhares €
Dívida não remetida para

execução fiscal

12312 milhares €
ïransitado em julgado
favorável à ARM, S.A.

13 556 milhares €
Processos pendentes de
trânsito em julgado

" Acrescem 2 700 milhares € de juros de mora
incluídos nas certidões de dívida dos PEF

2020
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É importante referir que o Município de Santa Cruz, que também havia contestado a componente
fixa da tarifa dos resíduos e que, em consequência, não pagava essa componente das faturas,
passou, com a implementação do tarifário de 2017, a proceder ao pagamento integral da fatura
retativa aos resíduos tendo antecipado no finaI de 2019 a totalidade das prestações vincendas do
Acordo de Pagamento.

Para a generalidade das restantes dívidas de clientes (municipais ou privados) foram estabelecidos
Acordos de Pagamento que se encontram a ser integralmente cumpridos.

Relativamente à composição do CapitaI Próprio e à evotução verifÌcada face ao período homólogo
é de registar que o mesmo aumentou em 8 728 milhares € (5,7o/o) em virtude de novos subsídios ao
investimento atribuídos em 2020 e do resultado tíquido (do próprio ano e do ano anterior inscrito
como Outras Reservas).

Retativamente ao Capitalsocial, salienta-se que este se encontra inteiramente subscrito e realizado.

Capital
Próprio:

L62 983
milhares €

(+5r7o/ol

19 705 milhares €
(0,0 o/o)

Capitatsocial 3 94I mithares €
(0,0 o/o)

Reservas legais

7 703 mithares €
(+78,4o/ol
Outras reservas

(II 644 mithares €
(+41,0 o/o)

Reservas

12 698 mithares €
(0,0 o/o)

Resu ltados tra nsitados

118 531 mithares €
(+7,6o/ol

Outras variações no capitaI próprio

405 mithares €
(-88,0 o/o)

Resultado líquido do exercício

r
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Em termos gtobais o Passivo evidencia um decréscimo globaI de -35 603 milhares € (-16,1010)

decorrente essenciatmente da redução das Provisões (-25.270 mithares €), do investimento

realizado em 2020 e das Outras Contas aPagar (-7 872 milhares €).

Passivo:

186 649
milhares €

(-15r80/o)

I37 260 mithares €
(-15,5 o/o)

Provisões

30 980 mithares €
(-20,4o/o)
Outras contas a pagar

13 355 mithares €
(-10,5 o/o)

Financiamentos obtidos

1 083 mithares €
(-so,2o/ol
Outras contas do passivo

3 97 7 mithares €
(+23,5 o/ol

Fornecedores

405 mithares €
(-79,9 o/ol

Estado

678 mithares €
(-310 o/o)

Adiantamento de clientes e
diferimentos

De evidenciar que os financiamentos
obtidos apresentam uma redução
sustentada, essencialmente em

consequência da diminuição do
stock de dívida contratualizada
com Sociedades Financeiras e

de não terem existido, em 2020,

novos suprimentos realizados pelos
acionistas.

f

7 105 milhares €

Suprimentos
13 355 milhares €

Financiamentos

obtidos

6 250 milhares €

Dívida a sociedades
f ìnanceiras

+
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No que respeita aos fluxos financeiros ocorridos no ano 2020 é de sa[ientar que os recebimentos
tiveram uma diminuição gtobat de 76 000 milhares € (sobretudo decorrentes da diminuição
dos recebimentos de subsídios ao investimento) e os pagamentos sofreram um acréscimo
de 83 000 milhares € essenciatmente devido ao aumento dos pagamentos de atividades de
investimento conforme ilustrado peto quadro seguinte:

Saldo de Caixa e seus Equivalente lnicio do Ano: 20 899 milhares €

v
Saldo Atividades Operacionais: +1 161 milhares €

Recebimentos:
30 320 milhares € (-9,89o)

Pagamentos:

29 159 milhares € l+7,4%)

v
Saldo Atividades de lnvestimento: -4144 milhares €

Recebimentos:
20 842 m i lha res € (+t09,2olo)

Pagamentos:
24 986 mi lhares € l+ 45,2Vol

Saldo Atividades Financiamento: -1574 milhares €

Recebimentos:
0 milhares€ (-99,07o)

Pagamentos:
1 574 milhares € (-47,60/o)

Saldo de Caixa e seus Equivalente no Final do Ano: 16342 milhares €

Assim, o satdo de disponibitidades apresenta uma variação de -4 558 mithares € no ano 2020

O etevado vator de disponibitidades é fortemente inftuenciado petos adiantamentos de subsídios
ao investimento, em 7 802 mithares €, nomeadamente dos projetos financiados pelo PRODERAM -
Programa de Desenvolvimento RuraI da Região Autónoma da Madeira e pelo POSEUR - Programa
OperacionaI Sustentabilìdade e EficÌência no Uso de Recursos.

ç
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De registar que, em 2020, e nos termos do artigo 3970 e 447" do Código das Sociedades Comerciais, a

empresa:

@ Não constituiu quatquer fitiat ou sucursa[;

@ Não adquiriu nem alienou participações sociais nem é detentora de ações próprias;

@ Não tem dívidas à Segurança Social nem tem dívidas em mora ao Estado e Outros Entes

Públicos.

@ Ações próprias: Durante o exercício de 2020 a ARM não adquiriu nem alienou ações

próprias. A 31 de dezembro de2020, a ARM não era detentora de ações próprias.

@ Negócios com a sociedade: Não foram concedidas autorizações ao abrigo do n.o 2 do
Código das Sociedades Comerciais. Não existem contratos celebrados entre a sociedade

e os seus administradores.

@ lndicação sobre o número de ações detidas por membros dos órgãos de administração
e de fiscatização: Nenhum dos membros dos órgãos de administração e fiscalização foi

titular de ações da ARM em 2020.

Objetivos e Políticas da Sociedade em matéria
de gestão dos Riscos Financeiros
Os riscos financeiros a que a ARM, S.A., se encontra exposta no decurso da sua atividade são

monitorizados pela Administração com uma política ativa de gestão dos mesmos. Os principais
riscos fina nceiros são:

@ Risco de financiamento e taxas de Juro - relacionado com a variabÌtidade dos juros

associados a financiamentos e da tipologia do financiamento. No estudo económico
da concessão encontra-se prevista uma componente significativa de financìamento

do plano de investimentos por via de subsídios. A possibilidade de não obtenção dos

referidos subsídios consistiria um risco para a capacidade de execução do plano de

investimentos por exigir o recurso a outras fontes de financiamento.

Risco de crédito - relacionado com o risco de uma contraparte falhar nas suas obrigações
contratuais, resuttando em perdas financeiras. Assim, o risco de crédito situa-se

essenciatmente nas contas a receber de ctientes e outros devedores, relacionados com a

sua atividade operacionat, na medida em que existir atraso ou incumprimento por parte

dos seus clientes.

@

Factos Relevantes após o Termo do Exercício
De referir que, não existem factos relevantes ocorridos após o termo do exercício que possam

afetar as demonstrações fina ncei ras.

2020
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Vista da Levada dosTornos

2020
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Proposta de aplicação de resultados
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Nos termos do disposto no Artigo 26.o dos Estatutos da ARM, S.A., o Conselho de Administração
propõe que o resultado [íquido do exercício de 2020, no montante de 404 783,89 € (quatrocentos

e quatro mi[, setecentos e oitenta e três euros e oitenta e nove cêntimos), seja aplicado
integratmente o reforço das reservas livres.

Obra do Túnel do Pedregal

r
r r. 2020
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Levada da Fajã do Rodrigues
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Perspetivas futuras

Ao [ongo dos últimos anos foram realizados investimentos significativos no domínio das águas e

dos resíduos. Foram criados sistemas muttimunicipais de abastecimento - que servem B dos 10

municípios da ilha da Madeira - e foram criadas infraestruturas capacitadas para a valorização,
tratamento e encaminhamento para destino finatadequado dos resíduos produzidos na RAM.

Foram criadas reservas de água em altitude para maximizar o aproveitamento dos recursos
hídricos e foi recuperada uma grande extensão de canais de rega e de fins múltiplos.

Nos principais aglomerados populacionais da itha da Madeira (costa sudeste, eixo Câmara de
Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico) os sistemas de água para abastecimento púbtico e para
regadio partilham as mesmas origens de água. Em caso de conflitos de utitização, a legislação
confere prioridade ao abastecimento púbtico em detrimento do regadio.

Não obstante a diminuição circunstancia[ ocorrida em 2020 do volume de água fornecido "em
alta" aos municípios da llha da Madeira, verifica-se desde 2008 uma tendência de crescimento
sistemático destes volumes. As perdas de água nas redes de distribuição são significativas e têm
vindo a apresentar taxas de crescimento elevadas.

Os volumes de água subtraídos ao sistema púbtico de regadio agrícola para satisfazer as

"necessidades" de abastecimento de água potável do tecido urbano causam prejuízos
significativos aos agricultores.

A ARM, S.A., e a Secretaria RegionaI do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas têm
tentado sensÌbitizar as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água, as entidades
com responsabilidade direta e indireta na gestão e os utitizadores em geral para a importância
do uso eficiente do recurso água e para a gestão eficiente dos sistemas, bem como para a

importância da adoção de potíticas tarifárias que promovam a racionalidade na sua utilização.

No que respeita à ARM, S.A., um elevado volume de investimentos encontra-se em curso, desde
finais de 2018, nos municípios em que esta empresa fornece água em baixa, no sentido de inverter
as perdas substancialmente elevadas e, consequentemente, diminuir o desperdício deste
recurso. De iguaI modo, em diversos sistemas de regadio encontram-se em curso investimentos
no sentido de reduzir as perdas e aumentar os sistemas de armazenamento.

O impacto das alterações ctimáticas implicam que o volume disponível para a recarga,

designadamente através da pluviosidade, irá decrescer, aumentando a pressão sobre os sistemas
de abastecimento e sobre os utitizadores em gerat. É imprescindíveI protegeros recursos hídricos
da Madeira, preparando-a e dotando-a de mecanismos de adaptação que permitam obviar os
efeitos da redução progressiva dos recursos hídricos disponíveis.

121
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Os principais objetivos no domínio das águas são:

@ Aumentar a eficiência dos sistemas de distribuição de água (potável e regadio) através

da redução progressiva das perdas para níveis eficientes e sustentáveis;

@ Aumentar a cobertura das redes de drenagem de águas residuais;

O Contribuir para a proteção dos recursos hídricos, com destaque para as origens

destinadas à produção de água para consumo humano;

@ Promover e reforçar a capacidade de captação, armazenamento, tratamento e adução,
para assegurar o fornecimento de água, em quatidade e quantidade, às populações e

às atividades económicas, mesmo nos períodos de menor disponibitidade;

@ Promover a sustentabitidade ambiental através da produção de energia através de

fontes não poluentes, designadamente da produção hidroelétrica e da eficiência

energética das insta [ações.

No domínio dos resíduos, em cumprimento dos normativos da União Europeia e da Legislação de

âmbito naciona[, a Região aprovou no ano de2020 a Estratégia de Resíduos da Região Autónoma

da Madeira (ERRAM), que estabelece a ambição e ação potítica para a gestão de resíduos entre

2020 e2030, a quaI influenciará e determinará em grande medida a atuação da empresa até 2030.

Pretendendo integrar os princípios da economia circular na gestão de resíduos, a EERAM constitui
também um instrumento auxiliar de outras potíticas ambientais, nomeadamente das políticas de

mitigação e adaptação às atterações climáticas e de energia, bem como das políticas dos setores

com maior peso para a economia da RAM, incentivando um consumo mais eficiente de recursos.

f
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Os principais objetivos da empresa no domínio dos resíduos são:

@ Garantir o tratamento adequado dos resíduos perigosos produzidos na Região - pelo

investimento em formas mais económicas ou tecnicamente mais adequadas para a
eliminação de determinados resíduos perigosos;

@ Aumentar a eficiência dos sistemas de recolha setetiva e indiferenciada de resíduos;

@ Promover a prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua recìclagem - através
do desenvolvimento de campanhas de sensibilização/informação da população,

incentivando à adoção de boas práticas de gestão de resíduos;

@ Promover a racionatidade e eficiência das atividades de gestão de resíduos reduzindo
a sua deposição em aterro e aumentando a valorização dos mesmos, numa lógica de

economia circular.

A Promover a racionalidade económica de atuação promovendo o recurso em regime de

outsourcing em atividades de baixo vator acrescentado e de simptes execução técnica.

Estação de Transferência da Zona Leste

F
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No domínio das águas:

F * oar continuidade às obras de remodelação das redes de abastecimento e drenagem da

lJ Zona Leste, Zona Oeste e do Porto Santo;

F * Realizar estudos e projetos com vista à implementação de novas origens de água e dar

l-l execução aos inerentes investimentos;

p f lncrementar a Comunicação e a Sensibilização para a necessidade de poupança de água

U (que abrangerá iguatmente a sensibilização para a adequada separação de resíduos);

f * Rtargar a cobertura da rede de drenagem de Águas Residuais;

IJ

-Iff ntar8ar a cobertura da rede de drenagem de Águas Residuais;

pf Dar continuidade às obras do Túnel do Pedregal, importante infraestrutura que

U permitirá o armazenamento de uma reserva de água e melhorar as disponibilidades

hídricas para a agricuttura;

;- * Oar continuidade à execução dos vários projetos, apoiados pelo PRODERAM, com vista à

l-l minimização das perdas de água destinada ao regadio e ao reforço do armazenamento

e das disponibilidades;

1f tmplementar soluções com vista à produção de energia mediante o aproveitamento
lJ dos recursos e atividades desenvolvidas pela ARM, S.A.;

r
Relatório e Contas 2020
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No domínio dos resíduos:

Dar continuidade ao projeto de compostagem doméstica, iniciado em 2018, nos vários

municípios aderentes;

Ei lncrementar os níveis de produção de compostagem na ETRS;

ü
lncrementar a comunicação e a sensibilização centrada na adequada prevençãq

reutilização e separação de Resíduos;

Ao nível organizaciona l:

lncrementara formação disponibilizada aoscolaboradores nosdomíniosespecíficosda
atividade desenvolvida pelos mesmos;

lmplementar novos instrumentos de gestão da organização e de gestão de recursos

humanos;

Concluir e implementarlalualizar os regulamentos de serviços de todas as áreas de

negócio da empresa;

lmplementar soluções conducentes à reorganização dos espaços de trabalho visando a

melhoria das condições de trabalho;

EÏ

rï
rï
ü

Retatório e Contas 2020
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ETARda Ponta, Porto Santo
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Nos termos do artigo 66.o-B do Código das Sociedades Comerciais, na redação introduzida pelo
Decreto-Lei no B9l20I7,de 28 de Jutho, a ARM, S.A., explicita no presente capítuto a demonstração
não financeira da empresa, que contém informações sobre a evolução e o desempenho do
impacto das atividades exercidas, nomeadamente as respeitantes às questões ambientais,
sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação,
ao respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno, no
exercício findo a 31de Dezembro de 2020.

A informação apresentada é a existente com base nos registos da entidade ou nas methores
estimativas (sempre referenciadas), num espírito de melhoria progressiva.

Neste enquadramento, a demonstração não financeira inspira-se nas normas GlobaI Reporting
lnitiative (GRl), não verificando contudo todos os requisitos para se poder afirmara sua elaboração
em conformidade com as Normas GRI ou para dectará-ta como GRI-referenciada.

De satientar que, dado tratar-se de um reporte anual, integrado no Relatório e Contas da ARM,
S.A., a informação que já conste de capítulos do Relatório de Contas não será reproduzìda na
demonstração não financeira mas apenas referenciada a respetiva página.

lntrodução à Oemonstração Não Financeira

O rientações Estratégicas

A missão, política e objetivos da empresa foram estabelecidos e aprovados pelo Conselho de
Administração com o envotvimento dos responsáveis da empresa, quer ao nível da gestão de
topo quer ao nível da gestão intermédia.

O processo de planeamento estratégico da empresa encontra-se alicerçado na visão, missão
e vatores identifìcados na página 13 e 14 do presente relatório e materializa-se no Plano de
Atividades.

Com base nestes princípios, a ARM, S.A., desenvolve as suas atividades de gestão dos sistemas,
cumprindo as obrigações estabelecidas pelo contrato de concessão e pela concedente, visando
a methoria gradua[ dos níveis de servìço e o cumprimento das metas estabetecidas, tendo em
consideração o contexto regiona[.
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O rie ntações Estratégicas

I Assegurar a quatidade do serviço e a proteção

dos interesses dos utitizadores;

I Promover a transparência na prestação dos

serviços;

I Assegurar
financeira,
operacional
empresa;

sustentabilidade economico-
infraestrutural, ambientaI e

na gestão dos sistemas da

a

I Promover a capacitação e desenvolvimento
profissionat dos trabalhadores;

I Promover o desenvolvimento e a

i m plementação de soluções tecnologicamente
avançadas, com envotvimento em projetos de

l&D;

I lncorporar boas práticas de gestão, garantindo
a prossecução dos objetivos definidos pela

concedente;

I Contribuir para a solidariedade económica

e social, para o correto ordenamento do

território e para o desenvolvimento regiona[;

I Promover a responsabitidade ambienta[.

2020
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Constituem documentos orientadores e de enquadramento no setor das águas e dos resíduos os
constantes dos diagra mas seguintes:

a
Aguas

Programa do Xlll Governo Regional da Região Autónoma
da Madeira
(novembro 2019)

PENSAAR 2020 - Uma estratégia para o Setor de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
(abril20ls)

PRAM - Plano Regionalde Água da Madeira
(agosto 2008)

PGRH1O 2u geração - Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Arquipétago da Madeira para o cicto de
ptaneamenlo 20L6-202I
(dezembro 2016)

Estratégia CLIMA-MADEIRA - Estratégia Regional de
Ada ptação às Alterações Climáticas
(dezembro 2015)

PNEUA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água
(junho 20L21

Carta de Lisboa

O bjetivos de Desenvotvi mento Sustentável

Princípios da OCDE para a Governança da Água

Programa de Desenvolvimento Ruralda Região Autónoma
da Madeira20L4-2020

: 2020
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Resíduos
Programa do Xlll Governo Regionalda Região Autónoma
da Madeira
(novembro 2019)

PERSU 2020 +- Plano Estratégico para os Resíduos
Urbanos
(julho 201e)

Estratégia CLIMA-MADEIRA - Estratégia RegionaI de
Ada ptação ás Atterações Climáticas
(dezembro 2015)

Definição das Metas de Gestão de Resíduos Urbanos para a

Região Autónoma da Madeira

ERRAM - Estratégia de Resíduos da Região Autónoma da
Madeira

The European Green Deal

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Agenda Madeira Circutar

De modo a promover a sua cooperação/colaboração com as diversas empresas e entidades do

setor, através da partitha de ideias e experiências e da participação em fóruns e debates, a ARM,

S.A., em 2020, era associada das seguintes instituições:

@ APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água

@ AVALER - Associação de Entidades de Valorização Energética de Resíduos Sólidos

Urbanos

@ ESGRA - Associação para a Gestão de Resíduos

@ RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal

@ APOTEC - Associação Portuguesa de Técnicos de Contabitidade

@ APESB - Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária Ambiental

r
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Principais lmpactos, Riscos e Oportunidades
A ARM, S.A., como quatquer organização, está sujeita a um conjunto de Riscos e Oportunidades,
os quais assumem especiaI retevância e partìcutaridades peto facto de a empresa Iidar com a

área do Ambíente e com setores de atividades essenciais ao bem-estar das poputações.

Gestão
dos Riscos e

Oportunidades

Tendências dos Setores, Evolução
Tecnológica e Problemáticas Globais

Diálogo construtivo entre Conselho de
Administração e Direções

Literacia Ambiental e Educação de
Comportamentos Sociais Responsáveis

Adoção do Princípioda Precaução*

ldentifìcação de Pontos Críücos

Situação Geográfica e Ultraperiférica

- O "Pr'ìrci:ic da PrecaLrção" fcì irs:iLrcÌcraLizado:ela Deciaraçàc dc RÌo so:re i\leio Ancieirie e
Deserrrolrr,rlertto (i992) das Naçòes Urioas (ONU), sendo defirido ros seguiries lerrlos: ''Prlircí9io

l5: Corrl o f,m cte:roieger o le,o:'nlierle, o crincício ca :recaLrcão derierá sei ainplarnet:e
ooseívado celos Estacos, de acorclo coíì] slras capacrdades. QLlaroo noLlve. erìteaça de cja;ros
g'aves oLt lrerrers rie s, a ar-rsêirc,a de certeza ciertífica aosoiLria ;rão ser.á LttiLizada como raz3o laía
o 3c:a'nertio cle med das ecoi'romica rìerie v:áveis caía c.eve,ì 'a cleg.adação a lc e'ti:1" .

ç
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Os principais riscos e oportunidades da empresa constam da tabela seguinte:

Riscos Oportunidades

lncumprimento de obrigações financeiras pelos Ctientes Estrutu ra tarifá ria sustentável

Reduzida participação e literacia ambientalda Comunidade Dinamismo e lnovação

Condicionatismos afetos à ultraperiferia Apoios de fi na nciamento

Sustentabilidade da evolução tarifá ria Potenciação dos ativos

Falhas ou indisponibilidades dos ativos Comunicação lnterna

Riscos de acidentes, desastres naturais, situações fortuitas Formação contínua

Exposição e afetação decorrente das Alterações Climáticas Disposição para a mudança

Condições de trabatho heterogéneas Otimização da Estrutura Organizacional

Diferentes graus de motivação profissional Eficiência Energética

Fraca cultura corporativa Comprasverdes

Em 2020, assumiram especial relevância os riscos associados à situação pandémica decorrente

da pandemia da Covid 19, tendo sido aprovado e divulgado um Plano de Contingência que

com o objetivo de assegurar o normal e contínuo funcionamento da empresa e a prevenção da

transmissão da doença.

q-
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Valores, princípios e normas de comportamento
Os membros do Conselho de Administração da ARM, S.A., têm conhecimento e cumprem
integratmente com:

@ O regime de incompatibitidades e impedimentos de titulares de cargos políticos e

attos cargos públicos, definido na Lei n.o 5212019, de 31 de julho, na redação em vigor,
e no estatuto de gestor público em vigor na Região Autónoma da Madeira (Decreto
Legistativo Regional n.' I2l20I0lM, de 5 agosto, na redação em vigor);

@ Os demais normativos da Lei n.o 5212019, de 31 de julho, na redação em vigor, que
aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e attos cargos
públicos, tendo elaborado um Código de Conduta que estabelece, entre outros, os
deveres de registo de ofertas e hospitalidades bem como o organismo competente para
esse registo, e cumprem escrupulosamente as respetivas obrigações, nomeadamente
declarativas.

Auditorias independentes ( Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e lnfrações Conexas

Revisor Oficiat de Contas ( Prevenção
e Conflito

de lnteressesConselho Fiscat (

Código de Conduta

Código de Boa Conduta para
a Prevenção e Combate ao
Assédio no Localde Trabalho

) corpromisso de Ética e valores

Estatuto do Gestor Público das
Empresas Públicas da Região

Autónoma da Madeira

Supervisão da Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários

(

( Código de Contratação Pública

Os valores da empresa resultaram de um processo conjunto e participado do Consetho de
Administração e da gestão de topo e intermédia da ARM, S.A., e encontram-se enunciados na
página 14 do presente relatório, sendo periodicamente relembrados aos trabalhadores.

O compromisso de Ética assumido petos colaboradores da ARM, S.A., segue os princípios da
Carta de Ética da Administração Publica, visando garantir a prática de condutas profissionais
de elevado padrão moraI e da cultura dos valores da ARM, S.A., por parte de todos os seus
colaboradores.

r
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Política de Remunerações
As remunerações dos membros do Conselho de Administração são aprovadas peta Assembleia-

GeraI da ARM, S.A., nos termos do previsto no artigo 243 do Estatuto do Gestor Púbtico das

Empresas Púbticas da Região Autónoma da Madeira, aprovado peto Decreto Legislativo RegionaI

n.o I2l20I0lM, de 5 de agosto, na sua atuaI redação, e da atínea g) do n.o 2 do artigo 13.o dos

Estatutos da ARM, S.A., com base nos critérios definidos na Resolução n.o 39212015, de 27 de

maio, e no despacho conjunto n.o 61/2015, de 29 de junho, que classifica a ARM, S.A., como

empresa púbtica integrada no Grupo B.

As remunerações dos membros do Consetho Fiscalda ARM, S.A., são igualmente aprovadas peta

Assembteia Geralda ARM, S.A., em conformidade com a Circutar n" 2/DRAFIN l20I9,de 04 de março

de 2019, da Direção RegionatAdjunta de Finanças, retativa ao Enquadramento Remuneratório

para os Órgãos de Fiscalização das Empresas Púbticas Regionais do Setor EmpresariaI da Região

Autónoma da Madeira.

De salientar que as remunerações do Consetho de Administração e dos membros do Conselho

Fiscal são constituídas por remunerações exctusivamente fixas, não estando contemptada

quatquer remuneração variável, prémios ou bónus, nem outras regatias com fundos de pensões

ou complementos de reforma.

Os membros da Mesa da Assembteia Geralda ARM, S.A., não são remunerados.

O principat desafio, num ano particular como o ano de 2020 que gerou em todos nós,

individuat e coletivamente, situações de grande ansiedade, foi garantir o bem-estar, a
motivação e a estabilidade dos trabalhadores.

Em simultâneo, além da segurança e saúde de todos, a prioridade centrou-se na

superação dos desafios diários característicos de tempos de incerteza e mudança
constante que pautaram este ano. Para o tanto, todas as áreas de atividade, em maior
ou menor escala, viram-se obrigadas a implementar atterações de vária ordem no seu

modo de organização do trabalho - por exemplo, trabalho remoto, rotação de equipas,

desfasamento de horários, etc. - por forma a não comprometer o fluxo de trabalho,
mantendo-o eficaz e assegurando a prestação de um serviço púbtico essencial.

Por fim, e porque o bem mais precioso de uma empresa são os seus trabalhadores,
procurou-se assegurar a manutenção de uma relação laboral saudável, colaborativa
e de entreajuda.

Bárbara Santos
Diretora de Capital Humano

2020
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Partes lnteressadas
A ARM, S.A., interage com um vasto número de entidades, numa multiplicidade de retações e
inftuências fomentando parcerias que potenciam o desempenho da organização. Na figura
seguinte, sistematiza-se o conjunto de Partes lnteressadas (stakeholders) que influenciam, direta
ou indiretamente, a gestão ou os resultados da empresa.

STAKEHOLDERS

Ctientes Acionistas

Colaboradores Entidades Oficiais

Fornecedores Comunidade

A auscultação das Partes lnteressadas é realizada através de vários meios de comunicação,
específicos a cada grupo de stakeholders, de forma a adequar às respetivas necessidades
e expectativas. O site da ARM, S.A., e, bem assim, a sua página de Facebook, são os meios de
comunicação mais transversais a todas as partes interessadas.

Em 2020, as iniciativas de envolvimento e audição dos stakeholders da ARM, S.A., foram
direcionadas, fundamentatmente para a comunidade, por via das campanhas dinamizadas pela

ARM, S.A., no âmbito das temáticas das Águas e dos Resíduos.

ra
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C tie n tes
A ARM, S.A., dispõe de diversos instrumentos de relacionamento e audição de clientes,

nomeadamente:

O Linhas Tetefónicas (Linha Verde - gratuita - Linha Ctiente e números gerais);

(.V Formu[ário de elogio, sugestão ou reclamação, enviado por correio ou meios digitais;

O Twitter, Facebook e lnstagram;

O Batcão digitat;

Contato presenciaI com os serviços, disponibilizando 6 balções de atendimento (2 dos

quais nas lojas do cidadão da Madeira e do Porto Santo).

A anátise de reclamações constitui um instrumento especiatmente retevante para aferir a
satisfação dos clientes, sendo elaborados relatórios anuais de "Anátise das Reclamações" dos

serviços prestados peta ARM, S.A.

No início de2020, foi remetida a todos os clientes, juntamente com a sua fatura, informação
relativa à política de Proteção de Dados e de Privacidade da ARM, S.A., satientando a preocupação

da empresa com a temática da proteção de dados pessoais geridos por esta. Qualquer interessado

dispõe também no site da ARM, S.A., para atém da Política de Proteção de Dados e de Privacidade

e do Termo de Confidencialidade lnstÌtuciona[, de um formulário de participação de possíveis

violações da dados pessoais.

Como para quatquer organizaçãq em 2020 o nosso maior desafio foi enfrentar as

consequências da pandemia. Desde logq o facto do trabalho passar a ser menos presencial e

maisremoto,despoletoua necessidadedegannüratodososutilizadores,emteteüabalhoou
nãq o acesso à informação que necessiüavam (e necessitam atualmente) pan desempenhar

as su.rs funções sem perda de efìciência e, ao mesÍTp brpq garanür a segurança dessa

mestnÉr infurmaçãqfaceaosmeiosdeacessocadavezmaisdivenÍficadosquefuramsendo
utilizados.

Este trabalho teve como principais componentes, a utitização de fenamentas de

desmaterialização de processos e desburocntiza$o, a olaboração digital como

WebConference e sistemas de WorkFlow e um foco muito importante na ciber+e$lrança.

João Santana
Diretor de Sistemas de lnformação

ç
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Cola bora dores
Devido à situação pandémica verificada em 2020 e ao aprofundamento do teletrabalho foram
fortemente condicionadas/restringidas um conjunto de iniciativas junto dos colaboradores da
empresa que visavam o reforço da partitha de informação e a facilitação de acesso a conteúdos
e aplicações de interesse gera[, designadamente:

e Reuniões periódicas nas diversas instalações da empresa com a presença de todos os
cola boradores dessas insta [ações;

@ Ações de formação;

e Alargamento da ptataforma de registo e controlo de assiduidade, que permite a

intervenção contínua dos colaboradores no processo de assiduidade.

Foram ainda suspensos os convÍvios com os colaboradores das diversas instalações da empresa
que visavam fortatecer o espírito de grupo e a cultura da empresa.

Em substituição do tradicionalalmoço de natal- que a empresa realiza anualmente com todos os
colaboradores - foram distribuídos cabazes de nataI a todos os colaboradores.

Deu-se continuidade ao estabetecimento de protocolos com diversas entidades e empresas
em diferentes áreas de atividade que conferem benefícios para os trabathadores e respetivos
familiares.

Encontra-se em vigor um Acordo de Empresa, celebrado com os sindicatos representativos dos
trabalhadores com vínculo privado, permitindo que as relações laborais dos mesmos sejam
regidas por um único instrumento consensualizado com as diversas estruturas sindicais. Tal
significa que, cerca de 760/o do Quadro de Pessoat da ARM, S.A., com referência a 3I.12.2020,
estavam abrangidos por convenções coletivas de trabalho.

Este Acordo incluiu o Regime das Carreiras e funções existentes na empresa, a Tabela Salariale o
Regime das Progressões nas Carreiras.

F
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Fornecedores
Na ARM, S.A., os processos de seleção e avaliação dos fornecedores apoiam-se,
fundamentalmente, nas diretrizes estabelecidas nos seguintes documentos estruturantes:

@ O Código de Contratação Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 18/2008, de 18 de
janeiro, e adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional

n.'34120081M, de L4 de agosto;

@ O Regulamento lnterno de Aquisição de Bens e Serviços relativos aos sectores de

atividades cuja contratação se encontra excluída do âmbito de aplicação do Código da

Contratação Pública.

De salientar que, sempre que o valor contratual exceda determinados limites, os respetivos

contratos são, nos termos legais, remetidos a visto prévio do Tribunal de Contas. Em 2020, não se

verificaram quaisquer situações quer de visto tácito quer de recusa de visto.

tr
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Ac io n ista s

Os principais meios de envolvimento e auscultação dos acionistas incluem as Assembleias-Gerais
que ocorrem com uma periodicidade mínima anua[, onde são analisados em regra, os seguintes
elementos:

O O Retatório e Contas e Demonstrações Financeiras do ano anterior;

e O Plano de Atividades quinquena[;

O Orçamento de lnvestimentos (anuate quinquena[);

O Orçamento de Exptoração (anuale quinquena[).

No âmbito de reuniões periódicascom os acionistassão abordadasdiversas matérias relacionadas
com a atividade da ARM, S.A..

o
@

v
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Comunidade
Em matéria de sensibilização, divutgação e informação, promove-se a realização de visitas às

instalações da empresa bem como a realização de diversas ações de sensibilização destinada à
poputação em geraI e ao púbtico infanto juvenil em particular.

Efetivamente a ARM, S.A., tem vindo, ano após ano, a reforçar a Iigação com a comunidade,

dando a conhecer as atividades desenvotvidas e as suas especificidades bem como educando

e sensibitizando a poputação no sentido da adoção de comportamentos ambientalmente

sustentáveis.

Os colaboradores da ARM, S.A., envotvem-se de diversas formas com a comunidade, colaborando

em diversas causas sociais, nomeadamente com instituições de solidariedade sociat, mediante a

entrega de roupas e bens alimentares.

Acresce referir que a ARM, S.A., está envolvida em diferentes projetos com diversas entidades,

nomeadamente:

@ Universidade da Madeira;

O lnstituto Tecnológico de Canárias;

C Universidade de Las Palmas;

O Governo de Cabo Verde;

Além desta situação, importa notar a participação ativa da

empresa nas associações que esta integra.

No ano de 2020, em virtude da pandemia da Covid-19,

as atividades que implicavam um contacto físico de

proximidade foram natu ralmente restri ngidas.

r
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Entidades Oficiais
No contexto das suas atividades e competências são desenvolvidos os seguintes procedimentos
junto das autoridades e/ou entidades competentes:

Q'., Envio regutar de relatórios e informações de natureza ambientat, fiscat, saúde,
segurança no trabatho, entre outros, para as entidades competentes;

Divulgação dos dados analíticos do controlo da qualidade da água para consumo
humano junto dos clientes dìretos, clientes municipais e Autoridade Regional da Água
(DRAAC - Direção RegionaI do Ambiente e Alterações Climáticas);

@ Pubticitação do Retatório e Contas, Regulamentos e Tarifários no site da empresa.

Por outro, periodicamente são efetuadas reuniões
de articutação com as entidades oficiais com vista
ao acompanhamento da atividade da empresa
e o cumprimento das orientações estratégicas
emanadas pela tutela - Vice-Presidência do
Governo Regional e Secretaria RegionaI do
Ambiente, Recursos Naturais e Atterações
Climáticas.

Desempenho e abordagem de gestão de âmbito
a.

económico, ambiental e social
Uma abordagem integrada, que tenha em consideração os diversos fatores que influenciam o
desempenho de qualquer organização, é fundamental para o seu desenvolvimento de forma
equitibrada e sustentável.

As principais preocupações e riscos decorrentes da atividade da ARM, S.A., correspondem,
fundamentalmente, ao uso eficiente dos recursos, à sustentabilidade do modelo de gestão, à

acessibilidade e à qualidade dos serviços prestados às populações e atividades económicas.

Estas preocupações determinam as abordagens e a gestão das diversas atividades da empresa,
constituindo um desafio para a methoria contínua e para a prestação de um melhor serviço e
proteção do ambiente.

ç
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Vertente
Ambiental

Aspetos Materiais ARM, S.A.,

Disponibilidade dos

Recursos Hídricos

lmpactos sobre as

origens de Água

Qualidade da água
para consumo
humano

Quantidades
de resíduos

rececionados
com potencialde
valorização

Qualidade
dos materiais
valorizados

Monitorização da pluviosidade e Elaboração de
Relatórios H idrológicos.

Monito-rização de caudais nas principais origens de água
(superticrars e subterraneas).

Gestão integrada e centralizada da informação no
Sistema de ïelegestão.

lmplementação de medidas previstas no PGRH,
nomeadamente:

íì) intervencões nos sistemas de abastecimento
è'de distriULição de água, inctuindo a criaç.ão
de infraestruturas de Armazenamento de agua
superficial;

(ii) Proteção da quantidade de água explorada em
captações de água subterrânea;

(iii) Proteção de Zonas de Infittração Máxima.

Estudo para elaboração de Planos de Segurança da
Agua (PSA).

Estudo parg elaboração de Perímetros de proteção das
oflgens de agua.

frograma de Controlo Operacionalda Quatidade da
Agua (PCO).

Programa de Controlo da Quatidade da Água (PCQA)
fornãcida ao cliente fina[.

Perímetros de proteção de origens de água dos Sistemas
de Abastecimento.

Aumento da eficácia e eficiência das redes de recolha
seletivas e aquisição de viaturas de recolha de resíduos

Camoanha de sensibilizacão em matéria de resíduos
para'a poputação em geràt.

Otimização do processo de separação das escórias
ferrosas.

Otimização do sistema de triagem de resíduos de
embatagens.

Fornecimento gratuito de composto nas principais
instalações da empresa.

Distribuição gratuita de compostores domésticos.

q



Vertente
Ambiental

Vertente
Económica

Vertente
Social

Aspetos Materiais ARM, S.A.,

Otimização da

Eficiência Energética

Qualidade dos
serviços e produtos

Custos dos serviços/
produtos

Equilíbrio económico-
financeiro da empresa,
nos seus diversos

setores de atividade

Educação e

sensibilização
ambiental

Condições de trabaIho
e formação

Competências e

know-how

Aprofundamento da Recuperação de energia na Central
Dessalinizadora do Porto Santo.

Substituição de equipamentos dos sistemas elevatórios
de água dazona oeste do Funchal

lnstatacão de Analisadores de Enersia e de variadores
de fregüência nas instatações com Ënaior consumo
energetrco.

Aouisicão de servicos de Auditoria Enereética e
Itáborãcão do PtaÀo de Racionalizacão"Enersética da
lnstalaçào de lncineração de Resíduòs Sótidds Urbanos
da Esia(ão de Trataménto de Resíduos da Meia Serra.

frograma de Controlo Operacionalda Qualidade da
Aeua (PCO).

Programa de Controlo da Quatidade da Água (PCQA)

Retatório AnuaI das reclamações de Ctientes.

Campanhas de caracterização de resíduos.

Gestão centralizada de compras e planeamento das
contratações/aq uisições.

Otimização de processos de tratamento.

Manutenção Preventiva e planeamento das intervenções.

Estudo de viabilidade, aná[ise tarifária e económica da
sociedade.

Ações e campanhas de informação e sensibilização
ambienta[.

Responsabitidade Sociat.

Visitas guiadas às instalações (condicionado em 2020)

Reuniões periódicas com os Representantes da
Segurança e Saúde no Trabalho

Plano anual de formação

Desenvotvimento de formação profissional

Sistema de avatiação do desempenho
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A identificação dos aspetos materiais considerados retevantes para a empresa teve por base

processos de envolvimento informais de stakeholders (nomeadamente ctientes e acionistas),

bem como outros mecanismos de análise, nomeadamente a legislação, a experiência e os

conhecimentos da equipa de gestão.

A abordagem dos aspetos económicos, ambientais e sociais da empresa é ainda efetuada no

âmbito dos seguintes fóruns:

Reuniões do Conselho de Administração;

Reuniões periódicas de acompanhamento do desempenho entre o Conselho de

Administração e os Gestores de Topo e Gestores lntermédios;

Reuniões periódicas entre o Consetho de Administração e o Conselho Fisca[.

São também identificados nos diversos documentos que reportam as principais atividades da

em presa, nomeadamente:

@ Retatórios de desempenho operacionaI etaborados pela gestão de topo e intermédia;

@ Relatórios Ambientais e Relatórios de Monitorização, incluindo os elaborados no

âmbito das [icenças e que são periodicamente remetidos às entidades competentes;

O Retatório e contas do exercício.

@

@

@
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Componente Económica
A integração dos diversos sistemas de águas e de resíduos num único sistema de abrangência
multimunicipaI gerido pela ARM, S.A., com ambos os regimes de gestão de alta e de baixa, a

partirde 2015, impôs uma reorganização dos serviços, visando a potenciação de economias de
escala, gama e de processos, por via da redução dos custos e a afetação mais racional e eficiente
dos recursos humanos e materiais.

O referido modelo consubstanciou não só uma resposta a especificidades próprias da Região

Autónoma da Madeira mas também uma sotução regionaI que é coerente com a legislação
naciona[, que preconiza a integração territoriaI e organizacionaI da gestão destas várias áreas

ambientais.

Nestes termos, os custos dos serviços/produtos prestados pela ARM, S.A., assumem uma
constante e fulcral preocupação da organização, já que este aspeto, entre outros, apresenta
uma inftuência direta no acesso e continuidade aos serviços e na sustentabitidade económico-
financeira da empresa.

Os custos destes serviços púbticos de caráter estruturaI traduzem uma condição fundamental
para o estabelecimento de um sistema tarifário equitativo que reflita os custos, de forma
a proporcionar maior sustentabitidade e transparência, em consonância com os princípios
definidos nos regimes legais apticáveis, sendo, desta forma, uma questão transversat às diversas
partes interessadas.

No caso dos clientes, o acesso económico aos serviços passa peto estabetecimento de tarifários
compatíveis com a sua capacidade económica, monitorizadas através de indicadores de
acessibilidade macroeconómica, e materializada na existência de uma tarifa volumétrica com
escalões progressivos ou de um tarifário famitiar para famílÌas numerosas.

Salienta-se, por úttimo, que os setores de atividade desenvolvidos pela organização apresentam
sérios riscos de envelhecimento infraestrutural, com elevados custos de manutenção,
encontrando-se em curso um elevado volume de investimento para beneficiação de diversas
i nfraestrutu ras.

Para garantir a viabilidade económica e financeira da ARM, S.A., é necessário prosseguir a

trajetória de atuatização tarifária média aprovada (e anexa ao contrato de concessão) por forma
a assegurar a recuperação de custos e a prestação dos serviços com maior qualidade.

Para garantir a constante atualização dos quantitativos, custos, proveitos e tarifas bem como os

investimentos necessários para satvaguardar a normaI prestação de serviços e atingir a metas
definidas, o estudo de viabitidade anexo ao contrato de concessão encontrava-se a ser revisto
em 2020.

' 2020
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políticas, práticas e proporções de Pagamento a
fornecedores

A contratação de bens e serviços e de empreitadas encontram-se subordinadas ao previsto no

Código dos Contrato Púbticos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 18/2008, de 29 de janeiro, na

redação em vigor, adaptado à Região através do Decreto Legislativo RegionaI n.o 34120081M, de 14

de agosto, na redação em vigoç que colocam especialenfoque nos princípios da transparência,

da igualdade e da concorrência.

Gastos com Fornecedores 2020 o/o

Madeira

Continente

34 533 milhares €

7 708 milhares €

118 milhares €

B7,2Bo/o

IB,I4O/O

0,28o/oAçores

União Europeia

TOTAL

129 milhares € 0,31 0/o

42 489 milhares € 100 o/o

Pagamentos a fornecedores em 2020 (valores com IVA)

Em 2020, a ARM, S.A., efetuou transações/pagamentos com um totaI de 659 fornecedores, sendo

810/o do votume das transações estabelecidas com fornecedores [ocalizados na RAM.

As políticas e procedimentos de seleção e de avatiação dos fornecedores da ARM, S.A., em

matérias como âmbito geográfico, avaliação ambientat, práticas laborais, dìreitos humanos

e,ou impactos na sociedade encontram-se em conformidade com a regulamentação vigente,

designadamente a subjacente à contratação púbtica.

No período em anátise não ocorreram alterações significativas ao nívetda cadeia de fornecedores

da ARM, S.A.. No entanto, devido à pandemia por Covid 19, o abastecimento de bens e serviços

por parte dos fornecedores esteve, por vezes, condicionado mas foram garantidas todas as

necessidades sem ruturas prolongadas.
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Combate à Corrupção

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas (PGRCIC) da ARM, S.A., encontra-
se disponível no site da empresa e divulgado por todos as Direções e Serviços, tendo em vista
a sua correta imptementação e permite um conhecimento acrescido das temáticas relativas
à prevenção da corrupção e as medidas a imptementar para a sua prevenção e mitigação dos
riscos associados.

De salientar que o PGRCIC é alvo de monitorização, sendo revisto e complementado
periodicamente de modo a incorporar novos riscos que sejam detetados e medidas preventivas
que em face dos novos riscos ou em resuttado da monitorização se justifiquem, procedendo-se à

elaboração de um relatório anualsobre a execução do PGRCIC.

Os elementos referidos nos parágrafos anteriores são também remetidos ao Tribunalde Contas,
nos termos da legistação vigente.

Componente Ambiental

As questões ambientais são para a ARM, S.A., um aspeto de primordial importância e de
abordagem sistemática, dado que todas as atividades desenvotvidas pela ARM, S.A., visam
a prestação de serviços públicos de caráter estrutura[, essenciais ao bem-estar geral das
populações, e a proteção do ambiente.

a
Aguas

v
Disponibilidade dos
Recursos Hídricos e

efeitos das alterações
climáticas

lmpactos sobre as

Origens de Água
Qualidade da água

para consumo
humano

Utilização Eficiente

ç
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Estas preocupações, para a[ém de estarem reftetidas nas variadas opções de gestão da empresa,

encontram-se presentes na definição de estratégias da ARM, S.A..

Assume especial relevância a disponibitidade hídrica para utilização no regadÌo - dada a

importância da atividade agrícola na Região em termos de subsistência e de contexto cultural
- dando origem a conflituantes desafios de gestão, mormente a menor disponibitidade de água

para rega em virtude da maiortransferência de volumes para o abastecimento público e a maior
frequência de períodos de seca, decorrentes das alterações ctimáticas.

De facto, a vulnerabilidade da RAM, pelas suas características ctimáticas e hidrogeomorfo[ógicas,

às alterações ctimáticas, é um fator [imitante e determinante para a disponibitidade dos recursos

hídricos na llha da Madeira. É quando a precipitação é mais escassa e quando há maior radiação

solar e temperaturas mais etevadas, que os usos, consumos e maiores necessidades de água

se fazem sentir com mais expressão (a necessidade de água para o regadio agrícota cresce

exponencialmente durante os meses de verão, coincidindo com uma maior pressão por parte do

abastecimento de água às populações, quer residentes, quer turistas).

Criar reservas estratégicas de água, usá-las de forma eficiente e conciliar as necessidades dos

seus diferentes utilizadores são condições essenciais para a boa gestão dos recursos hídricos em

ambiente de escassez.

Paralelamente ao incremento da disponibitidade, assume uma enorme importância a eficiência

do uso da água, a recuperação de sistemas e a criação de alternativas.

A quatidade de água para consumo humano é prioritária e da máxima relevância nas atividades

de gestão da água desenvolvidas peta ARM, S.A., não fosse este um serviço púbtico essenciaI ao

bem-estar dos cidadãos e à saúde púbtica.

A água para consumo humano distribuída pela ARM, S.A., é sistematicamente analisada pelo

Laboratório Regionat de Controlo de Quatidade da Água. O controlo da quatidade da água para

consumo humano é realizado de acordo com um Programa de Controlo da Quatidade da Água

(PCQA), previamente aprovado peta Direção Regional do Ambiente e Atterações Ctimáticas
(DRAAC), na quatidade de Autoridade RegionaI da Água, conforme estabelecido no Decreto-Lei

n3 15212077, de 7 de dezembro, na redação em vigor. O referido controlo incide sobre vários

parâmetros distintos para cada seção de amostragem, que atendem a valores [imite especificados

na legistação apticávet.

f
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Resíduos
Quantidades de resíduos rececionados

com potenciaI de valorização

Qualidade dos materiais valorizados

Redução da Produção

Promoçao da Reutilização

lncorporação Regional

Proteção da saúde humana e do ambiente

No ano de 2020, em virtude da Pandemia do Covid-l9 e os seus efeitos sobre a atividade
económica, registou-se uma diminuição das quantidades totais de resíduos urbanos produzidos
na RAM e, consequentemente, geridos pela ARM, S.A., invertendo a tendência dos últimos anos.

Simultaneamente e à semelhança de anos anteriores, foram dinamizadas campanhas de
promoção, junto dos cidadãos de boas práticas ambientais em matéria de gestão de resíduos,
com especialenfoque para a devida separação muttimaterial.

Por outro [ado, têm vindo a ser adotadas medidas tendentes à otimização do sistema de triagem
de resíduos de embatagens através da instalação de vários equipamentos mecânicos, que têm
por objetivo a methoria de desempenho do atualsistema, reduzindo a percentagem de rejeitados
e o consequente aumento da taxa de reciclagem.

Ainda na vertente ambienta[, a energia revela-se uma questão fundamental. A ARM, S.A., tem
vindo a potenciar a produção de energia elétrica conforme descrito no presente documento.

ç
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Materiais
Nas atividades de gestão de águas e resíduos desenvolvidas peta ARM, S.A., são consumidos uma

diversidade de materiais.

Aguas
em Alta

Águas
em Baixa

Reagentes

Outros produtos químicos

Tubagem

Desinfetante

Materiais inertes

Regadio

Resíduos

Materiais inertes

Reagentes

Outros produtos químicos

q
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Material Unidade 2018 2019 2020

Cimgnto

Contadores água

AdBlue

Arame Galvanizado

lnertes

Ton

unidades

Its

kg

1 552

1 873

r720

1 397

10 020

199

1 598

2064

I02s4

218

?r27
28s

913 833 934 905

Grenalha kg 70 590 63 090 71 250

Tout-Venant 63 37 49 32

Betuminoso a Frio ;p3 54 850 s7 860 59 750

Tubagens Diversas ml 34 988 30 16s 37 630

Hidróxido de sódio (300/o e 500/o) Lts 990 3 110 1 020

Ácido ctoríd rico (330/o) Lts 1 178 1 330 1 385

Floculante LOCRON S kg 9 082 6622 6 697

Flocutante WAC AB Lts 3 650 24 L00 9 620

Agente Anti-lncrustante kg 4 580 4 000 3 600

Ácido acético (CH3COOH)/Acetato de
sódio (CH3COO

Carbonato de Cálcio (CaCO3) granulado

kg

kg

318 643 92

14 400 14 400 32 100

Hipoclorito de sódio kg 108 523 126 330 134 120

Cloro gasoso kg 1s4 1s0 245375 274700

Calviva (CaO) Ton 728 1 055 1 070

Carvão Ativado Ton 51 76 75

Ureia Técnica 460loN Ton 70 L26 114

Ácido cítrico monohidratado kg 50 25 75

Aditivo Auspec 4500 Blue Lts | 476 L248 L272

Fosfato trissódico (Na3PO4) kg 43 48 42

Carbohidrazida KURINPOWER A 407 kg 265 32s 26s

Calhidratada kg 23 405 1 880 0

Combustíveis Lts 1 006 989 1 001 218 997 779

Resíduos Florestais / Biomassa Ton 6380,72 7886,60 5 425,06

r
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Energia

O consumo de energia apresenta impactos significativos no desempenho das organizações, uma

vez que tem efeitos diretos nos custos operacionais e na eficiência energética das empresas.

A escotha das fontes de energia introduz também consequências na pegada ambientaI das

instituições, nomeadamente ao nívet das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e das

alterações cli máticas.

Na ARM, S.A., a utilização da energia constitui um fator determìnante para o seu desempenho,

variando consideravelmente as fontes e os consumos consoante os setores de negócio.

A principat forma de energia consumida pela organização corresponde à energia elétrica,
seguindo-se o gasóleo e, com menor expressividade, a gasolina.

A maior parte do consumo de energia elétrica na ARM, S.A., está associado ao setor da gestão de

águaparaabastecimento púbtico devido, fundamentatmente, à elevação da água por bombagem

e ao tratamento da água. Neste âmbito, a ARM, S.A., faz uma gestão otimizada dos consumos de

energia dos sistemas elevatórios no seu sistema de Telegestão (maximizando as bombagens no

período de vazio).

Relativamente aos combustíveis, a utitização do gasóleo concentra-se, sobretudo, no uso em

viaturas, nomeadamente o consumo do combustíve[ nas viaturas pesadas afetas à recolha e à

transferência de resíduos. É ainda consumido gasóleo no processo de incineração de resíduos

como combustíveI auxiliar e em diversos equipamentos operacionais.

Assim, a emissão de COz decorrente da atividade exercida peta ARM nomeadamente a respeitante

ao consumo de energia elétrica e aos combustíveis encontram-se sistematizados no quadro

seguinte:

Unidade Medida 2018 2019 2020

99ltr*9 Ener_gia E!étric1

Emissões CO2 pelo consumo
de energia e[étrica

Consumo Combustíveis

Emissões CO2 oeto consumo
de combustíveis

Emissões totais de CO2

GWh 38,5 48,6 48,5

t COz / ano

ton/ano

t COz / ano

11.986

843

2.659

19.725

837

2.640

18.910

834

2.630

2020

t COz / ano L4.644 22.365 21.540

+
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@ Conversão

O consumo de energia elétrica assume também importante representatividade na gestão de
resíduos. A Estação de Tratamentos de Resíduos sótidos da Meia Serra (ETRS) realizou em 2019

uma auditoria energética para a submissão ao Plano de Racionatização do Consumo de Energia
(PREn). De acordo com Sistema de Gestão dos Consumos lntensivos de Energia (SGCIE), esta
instatação não está no âmbito do referido sistema, uma vez que o somatório da energia adquìrida
pela instalação em 2018, foi inferior a 500 tep (tonetada equivatente de petróleo). Ainda assim, a

ARM S.A., optou por manter-se voluntariamente no SGCIE.

Como já referido, a ARM, S.A., tem vindo a potenciar a produção de energia elétrica para
autoconsumo ou venda à Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A.

No que se refere à produção de energia através da incineração de resíduos, para atém de evitar o

recurso a outras soluções de gestão para os respetivos resíduos, nomeadamente deposição em
aterro - com a correspondente produção agravada de emissão de COz - permite a produção de
energia mais de 50o/o renovável.

A ARM, S.A., tem previsto, no curto-médio prazo, a redução do seu consumo energético,
designadamente através da requatificação das lnstalações do Sistema Elevatório dos Socorridos,
concluída no início de2027,através da instalação de novos motores elétricos mais eficientes e de
variadores de frequência nos furos de captação;

Por outro tado, a construção de diversas micro e mini-hídricas com vista à promoção da
produção e distribuição de energia proveniente de fontes renováveis, associadas ao potencial
hÌdroenergético endógeno dos Sistemas de Abastecimento público, sob a gestão da ARM, S.A.,
permitirá aumentar a exportação de energia [impa e consolidar ainda mais a ARM, S.A., como
u ma empresa sustentáve[.

Neste momento a ARM, S.A., produz mais energia do que a necessita para a sua atividade tendo
um balanço energético positivo de 8,7 GWh.

48,5 GWh
Energia

consumida

57,2 GWh
Energia
produzida

Balanço
E ne rgético

da ARM

+ 8r7 GWh

f
2020



156

a
Agua

Grande parte das atividades da ARM, S.A., alicerçam-se na gestão da água, nomeadamente a

captação de água de origens subterrânea e,ou superficiais, o tratamento, a armazenagem, o

transporte, o aproveitamento hidroenergético, o regadio e, no caso dos municípios aderentes,

a distribuição da água até ao consumidor finat. Assim, a utilização sustentávelda água constitui

um princípio fundamentatda gestão da organização, e do ciclo hídrico dentro da empresa.

As atividades de gestão da água desenvotvidas pela organização, à exceção da timpeza dos

fittros das estações, não envolvem utilizações significativas de água, sendo de focar somente

o pequeno consumo associado a instalações sanitárias, balneários, refeitórios, [aboratório, e

outras utilizações de suporte.

Conforme já evidenciado neste documento, a distribuição de água em baixa para consumo

humano regista em média perdas anuais de 10 433 m3 por km de rede.

As perdas e fugas de água nos sistemas de abastecimento da ARM, S.A., (gestão em baixa)

resultam, essencialmente, da antiguidade e precaridade das redes de abastecimento, enquanto
que a perdas existentes na captação e tratamento da água dependem, substancialmente, da

eficiência dos processos de tratamento e, portanto, muito difíceis de minimizar.

As perdas e,ou fugas de água constÌtuem uma preocupação constante e muito presente da

empresa, fazendo-a refletir na estratégia adotada pela ARM, S.A., para o curto-médio-prazo,
através da aquisição de equipamentos de medição e monitorização, da promoção de programas

de monitorização de perdas e fugas de água nos sistemas de abastecimento e da implementação

de projetos de redução de perdas nos municípios que registam maiores percentagem de perda.

Está em vias de conctusão um investimento significativo de substituição de mais de 100

quilómetros de redes de abastecimento nos 5 municípios aderentes.

No que respeita às águas residuais, destaca-se o reaproveitamento de águas residuais urbanas

tratadas na ETAR da Ponta, no Porto Santo, sendo utilizada para o rega do campo de golfe.

(
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Componente Social
Na vertente sociat, e tal como já descrito ao longo do documento, destacam-se dois aspetos
considerados mais relevantes para a organização:

@ A educação e a sensibilização ambientaI direcionadas para a comunidade;

O As condÌções de trabatho e formação dos colaboradores.

Relações Laborais

As relações [aborais entre os trabalhadores e a ARM, S.A., são reguladas por vários instrumentos
contratuais aplicáveis consoante a tipologia de vínculo a que os colaboradores estão adstritos.

Assim, para a[ém do estipulados nos respetivos contratos de trabalho ou acordos de cedência de
interesse público, dada a sua estruturação e natureza jurídica específicas, as retações taborais na

ARM, S.A., cumprem com o estabelecido na legislação [aboratvigente, regendo-se peta:

Lei n.o 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a LeiGeraldoTrabalhoem Funções Públicas,
no que se refere aos trabalhadores com vínculo de emprego púbtico que tenham vindo
a exercer funções na ARM, S.A., ao abrigo de acordo de cedência de interesse púbtico
celebrado até o dia 31 de jutho de 2014;

@ Lei n.o 712009, de 12 de fevereiro que aprovou o Código do Trabalho (artigo 20.o do
Decreto Legislativo Regional n.o 77120I41M, de 16 de dezembro), no que se refere aos
restantes colaboradores do quadro da empresa.

De salientar que em 2019 entrou em vigor um Acordo de Empresa celebrado com as três
estruturas sindicais mais representativas dos colaboradores, a que aderiu depois um outro
sindicato. Com a publicação da Portaria de Extensão do Acordo de Empresa, a sua aplicação
estendeu-se à gtobatidade dos trabalhadores privados da ARM, S.A., o que constitui um fator

@
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essenciatà estabitidade e uniformização das relações [aborais. Nestes termos, cerca de 760/odo

quadro de pessoal, com referên cia a3LL2.20120, estavam abrangidos por Convenções Coletivas

de Trabalho.

A empresa dispõe de um Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho (SIGAD), o

quaI permite a progressão na carreira dos cotaboradores da ARM, S.A..

Refira-se que quatquer notificação aos trabathadores no âmbito da atteração de aspetos

retevantes das condições de trabalho é efetuada nos prazos tegatmente estiputados, cumprindo-
se escruputosamente a legislação, sendo igualmente salvaguardados os direitos e mecanismos

de defesa dos trabalhadores.

Segurança e Saúde no Trabalho
A ARM, S.A., promove a imptementação de medidas e ações que visam garantir que o
desenvolvimento da sua atividade se efetua em conformidade com os requisitos legaÌs de

segurança e saúde do Trabatho, fomentando ambientes de trabatho seguros e saudáveis.

A empresa possui em vigor o Regulamento lnterno de Prevenção e Controlo do Consumo de Álcoot

e Substâncias Psicotrópicas o qual visa a sensibitização, prevenção, dissuasão e controlo do

consumo de átcoot e substâncias psicotrópicas em todos os meios [aborais sob responsabitidade

da ARM, tendo como finalidade a proteção e segurança de todas as pessoas, sejam trabalhadores
da ARM ou terceiros, e bens e cuja implementação é realizada através de profissionais de saúde.

Em 2020 ocorreram 88 acidentes de trabalho com os colaboradores da ARM, dos quais 64 (72,7o/o)

resuttaram em baixa dos cotaboradores, representando um total de 2007 dias perdidos.

Os principais tipos de lesões registados na ARM corresponderam a "tipo de lesão desconhecido

ou não especificado" e "entorses e distensões" ambos com I8,20/o, "lesões internas" (I2,5o/o) e

" fe ridas a be rtas" (I0,2o/o).

Diversidade e lgualdade de Oportunidades
A igualdade de oportunidades é para a ARM, S.A., um princípio básico do seu desempenho e do

seu posicionamento instituciona[, não havendo, por isso, [ugar à discriminação retativamente à

idade, sexo, estado civi[, raça, capacidade de trabalho reduzida, religião, entre outros, para com

os colaboradores.

2020
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A composição do capitaI humano da ARM, S.A., caracteriza-se por uma prevalência significativa
dos homens sobre as mulheres (B3o/o da massa corporativa são homens), fruto da especificidade
de algumas das atividades desenvolvidas na empresa, tais como a gestão de água para regadio,
a gestão de água e dos resíduos (em baixa) onde, em média, o género masculino representa em
mais de 900/o dos colaboradores adstritos a essas atividades.

De satientar que:

@ Os corpos de Gestão da ARM (Conselho de Administração, Assessoria e Apoio à Gestão
e Gestão de Topo e lntermédia) compreendem 22 elementos do sexo feminino (45 0/o) e
27 do sexo mascutino (55 o/o).

@ A mesa da Assembleía Gera[ da ARM, S.A., constituída por 3 membros, engtoba o
Presidente e um secretário do sexo mascutino (66,70lo) e l secretário do sexo feminino
(33,30/o).

lmporta referir que são garantidos todos os direitos legatmente consagrados aos colaboradores,
designadamente os relativos à proteção na parentalidade e à assistência a menores,
independentemente do género do trabalhador.

Ainda no âmbito da promoção da igualdade, verifica-se que a remuneração entre géneros para
as mesmas categorias profissionais é igual entre homens e mulheres, não se verificando assim
qualquer tipo de discriminação em função do género do trabalhador.

*Por referência ao ano de 2019 e à remuneração mensal ganho, constante do Balanço das Diferenças
Remuneratórias entre Mulheres e Homens da enipresa, a qué se refere a Lei n.o 60/2018, de 21 de agosio;

GPG= I - (Remuneração Média Mulheres / Remuneração Média Homens)

rl:!-l::., Ì : :,r, :''-r ì 2020

r

Gender Pay GAP
(GPG)*
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Saúde e Segurança do Cliente
A Saúde e Segurança do Cliente constitui uma prioridade para a organização nas suas diferentes

áreas de atividade e competências.

Fornecimento
de água para

consumo
humano

A gestão das águas residuais

urbanas é regulamentada
peto Decreto-Lei n.o 752197,

de 19 de junho, na sua atual
redação, que transpõe para

o direito interno a Diretiva
n.' 97l27IlCEE, do Conselho,

de 2I de maio de 1991,

relativamente à recolha,

tratamento e descarga de

águas residuais urbanas no

meio aquático, peto anexo

XVlll do Decreto-Lei n.o

236198, de 1de agosto, na sua

Garantir a qualidade da água

desde as origens/captações
até à torneira do consumidor
é uma das principais
preocupações da ARM, S.A.,

nos sistemas sob a sua gestão.

O Decreto-Lei n.o 15212017,

de 7 de dezembro, na

redação em vigor, que

regulamenta a qualidade da

água para consumo humano,

estabelece a periodicidade

de amostragem de acordo
com a poputação servida, e

as normas de qualidade para

cada parâmetro cujo controlo

é obrigatório.

Nestes termos, quatquer

incumprimento de valor
paramétrico é sujeito, para

além da comunicação
obrigatória às autoridades
competentes, a um processo

de averiguação com vista
à identificação e anátise

das causas potencialmente
relacionadas com a não

conformidade detetada
e definição de eventuais
medidas corretivas e,ou

preventivas para a sua

resolução.

atuaI redação, e pelo disposto
nas [icenças de rejeição de

águas residuais geridas peta

ARM, S.A..

Nestes termos, as

inconformidades relativas ao

impacto da gestão de águas

residuais na saúde e segura nça

do cliente, durante o seu

cicto de vida, encontram-se
asseguradas peta verificação
e cumprimento da norma
legal acima evidenciada.

Gestão de

a

resid u a is

asgu

q

2020



Gestão de

resíduos

O Decreto-Lei n.o 178/2006, de

5 de setembro, na sua redação

atual, que estabetece o regime

geral da gestão de resíduos,

tem por objeto a prevenção

ou redução da produção

de resíduos, o seu carácter
nocivo e os impactes adversos

decorrentes da sua produção e

gestão, bem como a diminuição
dos impactes associados à

utitização dos recursos, de

161

forma a methorara eficiência da

sua utitização e a proteção do
ambiente e da saúde humana.

Deste modo, a conformidade
na saúde e segurança do
cliente dos eventuais impactos

advenientes da gestão de

resíduos, durante o seu cicto

de vida, é assegurada peto

cumprimento do referido

Decreto-Lei.

Sumário do ConteúAo da Demonstração Não
Financeira
No quadro seguinte, é apresentado o sumário do conteúdo da demonstração não financeira, que
aborda alguns dos aspetos materiais que refletem os impactos económicos, ambientais e sociais
mais significativos para a organização e respetivos [imites, no período compreendido entre 1 de
janeiro e 31 de dezembro de 2020, enquadrando os temas apresentados com as orientações da
Global Reporting lnitiative (GRl).

De referir que, no exercício de 2020 não foi comunicada à Administração da ARM, S.A., através
dos canais para o efeito disponíveis, qualquer ocorrência retacionada com matérias respeitantes
a direitos humanos, corrupção e tentativas de suborno, pelo que não existem indicadores a

reportar a este respeito.

ç
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GRI Standards Divulgação Observações /
Página do retatório

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

CONTEÚDOS GERAIS

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRt 102:

CONTEÚDO

PADRÃO

2016

GRI 102-1 Nome da organização. 10

GRI 102-2 Atívidades, marcas, produtos e serviços. 20-2L

GRI 102_3 Locatização da sede da organização.

GRI 102-4 Localização das operações da organização. 25;30;35;38;43;51;57;71-

GRI 102-5 Tipo e naturezajurídica da organização. 10-12

10

GRI 102-6 Mercados abrangidos.
25;30;35;38;43;51;57;71

GRI 102-7 Escala da organização. 16-19;20-72;99-LI4

GRl102-8 lnformaçõessobrefuncionários(próprioseterceiros). 15-19

GRI 102-9 Cadeia defornecedores. 140;148

GRt 102-10 Alterações significativas na organização e na cadeia
oe torneceoores.

140;148

GRI 102-11 Princípio da precaução 133-134

GRI 102-12 lniciativas externas. 130-132

GRI l-02-13 Afiliações a associações r32

GRI 102-14 Mensagem do Presidente. 9

GRl102-16
Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento.

14;135

GRI 102-18 Estrutura de governança. 10-12;15

GRI 102-40 Lista de grupos de partes interessadas
da organrzaçao

137

-ì-ll r -;-t , .. .- -.i'r.t ; 2020
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GRI Standards Divulgação Observações /
Página do relatório

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

CONTEÚDOS GERAIS

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102:

CONTEÚDO

PADRÃO

2016

GRI 102-41 Acordos cotetivos de trabalho. 139

GRI 102-42 ldentificar e selecionar as partes interessadas. 137-143

GRI 102-43 Abordagem para o envolvimento das partes
interessadas. 137-143

GRt 102-46 Definicã
de cada

I29-L46o do conteúdo do relatório e limites
tema material.

GRI 102-47 Lista de temas materíais L44-146

GRI 102-50 Período coberto pelo retatório. L29

GRI 102-52 Ciclo de emissão de relatórios. 129

GRI 102-53 Dados para contato em relação ao relatório. 166

GRI 102-54 Opção "de acordo" escolhida pela organização L29

GRI 102-55 Sumário de conteúdo GRt Standards. 162-165

GRI 103-1 Tema materiate âmbito L43-t46GRt 103:

ABORDAGEM

DE GESTÃO GRI 103-2 Abordagem de gestão e suas componentes 143-161

GRI 103-3 Avaliação da abordagem de gestão 143-161

GRI 201-1 Valor económico direto gerado e distribuído 101-113GRt 201:

Desempenho

Económico GRI 201-4 Assistência financeira do Estado 103

GRt 204:

Práticas de

Aquísição

148GRI 204-1 Proporção de custos com os fornecedores locais

. ':i.l.t:r. .: _.-i;. 2020
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GRI Standards Divulgação Observações /
Página do relatório

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

CONTEÚDOS GERAIS

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 205:

Anticorrupção GRt 20s-1
Atividades analisadas quanto aos riscos relacionados
com corrupçao

135;149

GRI 300:Ambientais

GRI 301:

Materiais GRI 301-1 Materiais usados em peso ou votume 153

75;154-155GRI 302: Energia GRl302-1 Consumo de energia dentro da organização

GRI 303: Água GRl303-1 Água como recurso partithado
156

GRI 308:Anátise

ambientaldos
fornecedores

Novos fornecedores que
critérios ambientais

foram analisados emGRl308-1 148

GRI 400: Sociais

GRI 401: Emprego GRt401_l Novos colaboradores contratados e rotatividade dos
colaboradores

16

GRt402-1 Prazo mínimo para notificação sobre mudanças
operaclonars

157-158GRI 402: Relações

laborais

GRI 403: Saúde e

segurança no trabalho
GRI 403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional

Formação de trabalhadores em saúde e segurança
ocupacronatGRl403-s

79-80;158

79-80;158

79-80;158GRl403-6 Promoção da saúde do trabalhador

GRt403-7
Preven$o e mitigação deìmpactos na.saúdee segurança
ocupacíonal direfaúente [igado por relações comerciais

79-80;158

GRl403-8

GRl403-9 Lesões retacionadas com o trabalho

Trabathadores abrangidos pelo sistema de gestão
de saúde e segurança ocupacional

79-80;158

158
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GRI Standards Divulgação Observações /
Página do relatório

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

CONTEÚDOS GERAIS

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRl404-1 Média de horas de formação, por ano, por
colaborador 19

GRI 404: Educação

e formação

GRt 405:

Diversidade e

igualdade de

oportunidades

GRt 413:

Comunidades

locais

GRt40s-1 Diversidade nos órgãos de governo e nos
colaboradores " 158-159

Operações com programas de envolvimento,
avaliaÇão de impãcto e programas de
desenüolvimento lòcal

83-91GRt413-r.

GRI 414: Análise

sociatdos
fornecedores

GRt414-1 Novos fornecedores que foram avaliados em critérios
socrars

148

GRI 416: Saúde

e segurança dos

consumidores

GRl416-2 Episódios de não-conformidade relativos aos impactes
dbs produtos e serviços na saúde e na segurançá

27;35

Sumário do Conteúdo da Demonstração Não Financeira
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Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
EM 31 DE DEZEMBRO DE UNIDADE MONETÁRIA

UAI ASRUBRICAS N()IAS
31tílezt2íJ 31rdêz/'t9

I 097 299,06
257 933 768,72

786 208,84
I821 169,41
7 A4AAA22A

1 140 153,97
269 654 044,48

'l 241 29a,78
5 570 271.21
I 2A4 257.48

77Ít 447 324 286 890 025

3 604 661,61
28 390 136,09

494 210,77
24 032 768,77

281 748.75
16 341 942.61

3 334 412,51
24 s87 949,72

0,0c
39 998 464,1?

296 771.85
20 899 488 05

73 145 468. E9 1 17 086.3C
349 632 296-49 376 01'17 11)

19 705 500,00
3 941 100,00
7 702775,06

12698 017,77
114 53't 3'tO 22

19 705 500,0c
3 941 100,0C
4 317 654,16

12 698 017 ,77
1't0 207 774.5A

404 743 Aq 3 385 '120.9C

í62 983 486.94 154 255 't67.

137 259 541.71
4 142 500,00

23 083 í58.44

162 529 588.38
9 080 000,0c

30 975 641.52
164 485 200.15 202 585 229.94

3 971 050,41
27 169,23

404 878,30
9 212 500,00
7 896 40ô,59

652105,27

3 214 835.2C
13 037,5€

2 013 416.45
5 837 500,0C
7 935 356,41

151 9ô9.34
22 164 109.80 19'tô6 714.9e

186 649 309,95

_____!í9_83_Z9qr9

ATIVO

Total do Ativo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

Resultado líquido do período

Total do capital próprio

Passivo

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Alivos intangíveis
Cliêntes
Créditos a receber
Ativos por impostos diferidos

Ativo corÍente
lnventários
Clientes
Estado e outíos entes públicos
Outros créditos a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

Capital subscrito
Reseruas legais
Outrâs reseruas
Resultados transitados
Ajustamentos/ outras variações no capital próprio

Passivo não correntê
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar

Passivo coÍrênte
Fornecedores
Adiantamentos de clientês
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Diferimentos

Total do passivo
Total do capital pÍóprio e do passivo

12.1
17.1
22.

19.1
23.
o.

14.2.

21

18.

9.1.
10.

17.2.
19.2.
15.3.

16.
7.

20.2.

22.
7.

20.1
23.

nl 75't 94,89
_______375_007JJ?22

+



Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
DEMONSTRAçÃO DOS RESULTADOS pOR NATUREZAS
PER|ODO FINDO EM 3í DE DEZEMBRO DE 2O2O UNIDADE MONETARTA (Euto\

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERII )DOS
2020 2019

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
lmparidade das dividas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos
outros gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamênto e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

lmposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

14.1.
12.2.
24.
25.

11.1 .

16.
27.
26.

9./10.

28.
28.

15.1

35 099 580,64
5 304 566,42

-2701 499,17
-11 643752.32
-16 345 775,24

-227 225,23
198 826,60

6 100 948,56
-655 964,50

37 765270,32
3 466 190,08

-2 599 144,80
-10 821 649,87
-15 415 061 ,09

-2 389 149,45
503 181,88

5991 119,06
-972 107,12

15 129 705.76 15 526 649,01

-í0 760 679.1 1 -10 818 223,44

4 369 026.65 4 710 425,57

18,50
-10 938,ô0

9 051,45
-1 7 070,56

4 35E 1 06.55 4 7í)2 406.46

-3 953 322,66 1317 285,56

404 7E3.89 3 345 í20.90

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no resultado líquido do
período

q



Entidado: ARtil - Águes € R€siduos da Mad6ira, S.A.
CONSOLIDADA DAS AL NO CAPITAL PRÓPRIO NO PER|ODO 201 9 UNIDADE MONEÍARIA

Ìotal do Capital
Próprio

19705500,00 3319'180,76 3297 150,09 12698017,77 107 146903,36 1642423,31 't47809175,29 147809175,29

621919,24 1020 504,07 -1 642 423,31 0,00

I 561 301,82

-2 097 749,64

-5 640 124,32

1 237 443.28

0,0c

I 561 301,82

-2097 749,64

-5 640 124,32

1237 443.28

9 561 301,82

-2097 749.64

-5 640 124,32

1 237 443.28

0 00 621 919 24 I D20 5U.O7 0 00 3 060 871 14 -1 642 42331 3 060 871 14 3 060 871 14

3 385 120,90 3 385 120,90 3 385 120,90

6 445 992.04 6 445 992.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 705 500,00 3 941 100,00 43't7 69,16 't2698017,77 110207 774,50 3 385 120,90 154 255 167,33 1s4 2ss 167,33

aos em

Ìotal
Resuttados louu". ""n"ou".l 

Resurradoriqurdo
Transúados 

loo 

c"nitat oroorrl do periodo
Outras

reservas
Reservas

legais
Capital

Realizado

NOÍASDESCRTçÂO

POS|çÃO NO rNiCrO DO PER|ODO 2Oí9

ALTERAçÕES NO PERiODO

Aplicação do resultado do ano

Novos subsídios ao investimento em 2019 /Acerto subsidios anos anteriores

Novos subsidios ao investimento em 2019 /Acerto subsídios anos anteriores - efeito fiscal

Reconhecimenlo em Íesultados

Reconhecimênto em resultados - efeito fiscal

7

RESULTADO LiAUIDO DO PERiODO I

RESULTADO II{TEGRAL 9=7+8

OPERAçÕES COM DÉTENTORES DE CAPITAL NO PERiODO

Realizaçóes de capital

Realizações de prémios de emissão

DistÍibuições

Entradas para cobertuÍa de perdas

Cutras opeíações

10

POS|çÃO NO FrM OO PER|ODO 2019 6+7+E+í0

$



Entidade: ARM - Águas o Residuos da Madeira, S.A.
NO CAPITAL PROPRIO NO PERIODO 2O2O

Total do Caprtal
Próprio

19705500,00 3941 100,00 4317654,16 12698017,77 110207774,50 3385120,90 154255167,33 0.00 154 255 167,3:

3 385 120,90 -3 385 120.90 0,00

6 31 I 672,01

-1 386 536,04

-5 888 619,37

1 291 963,09

7 987 05ô,03

0,0c

6 319 672,01

-1 386 536,04

-5 E88 619,37

1 291 963,05

7 987 056,03

ô 319 672,01

-1 386 536,04

-5 888 619,37

1 291 963.09

7 987 056.03

0,00 0,00 3 385 120,90 0,00 8323535,72 -3 385 120,90 832s535,72 0,00 I 323 535.72

404 783 89 404 783,89 404 783.89

I 728 319,61 0,00 I 728 319,61

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19705500,00 3941 100,00 7702775,0e 12698017,77 118531310,22 404783,89 162983486,94 0,00 162 983 486,94

lnleresses
minoÍitáíios

Outras Resultados
Ìransitados

Outras variações Resultado liquido
reservas do capital própÍio do período Total

Reservas
legais

NOTASDESCRTçÃO

POSrçÃO NO rNiCrO DO PERiODO 2020

ALTÊRAçÕES NO PERíOOO

Aplicação do resultado do ano

Novos subsídios ao investimenlo em 2020 /Acerto subsídios anos anteriores

Novos subsídios ao inveslimento em 2020 /Acerto subsídios anos anleriores - efeiio fiscal

Reconhecimento em resultados - eÍeito Íiscal

EÍeilo fiscal - Atualização taxa lF

7

RESULÌADO LiQUIDO DO PERíOOO

RESULTADO INTEGRAL 9=7+E

OPERAçÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERíODO

Realizações de capital

Realizações de prémios de emissáo

Distribuiçôes

Entradas para cobertura de perdas

OutÍas opeÍações

10

POSçÃO NO FtM DO PERiODO 2o2o 6+7+8+10

q



Entidade: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.
DEMONSTRAçÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERiODO FINDO EM 3I DE DEZEMBRO DE 2O2O

eurc, em da dimensão e a em euros

UNIDADE MONETÁRIA (EuIo)

RUBRICAS NOTAS PERI )DOS
20.2ÍJ 2019

Fluxos de caixa das activldades oDeracionais

Recebimentos de clientes
Pagamento a Fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada peras operações
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos / pagamentos

Fruxos de caixa das acüvidades opencionais (1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
Activos intangíveis

Recebimentos provenientes de:
Activos intangíveis
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares

Fluxos das actividades de investimento (2)

Fluros de caixa das actividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares

Fluxos das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (l+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período b.

29 964 964.79
-12 625 155,36
-13 055 791,16

33071970,22
-1 1 838 898,38
-12 31 5 605.10

4284018,27
-3 478 361,09

354 889,59

I 917 466,74
-3 008 062,63

536 671.54
1 160 546,77 6 446 07s.6

-24 985 685,65

0,00
20 841 636,43

100.77

-17 206 819,83

5103,67
I 955 733,54

I 667.13
-tl ít!3 0t!A-t!5 -7 236 315.49

-1 562 500,00
-11 643,76

-1 574143.76

-2 979 í66,63
-27 076,52

-3 006 2{t.ís

4557 il5-4 -3 796 442_99

0.00 0_00

20 899 rt88.05 24 695971.06

r 6 34r 942_6r 20 899 AA8.0s
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KPMG & Associados - Sociedade de Revisores OÍìciais de Contas, S.A.
Edifício Burgo - Avenida da Boavista, 1837, 160
4100-133 Porto - Portugal
+351 220102 300 | www.kpmg.pt

CERTTFTCAçÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITOR|A DAS DEMONSTRAçOES FTNANCETRAS

Opinião

Auditámos as demonstraçÕes financeiras anexas da ARM - Águas e Resíduos da
Madeira, S.A. (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de
2020 (que evidencia um total de 349.632.796,89 euros e um total de capital próprio de
162.983.486,94 euros, incluindo um resultado tíquido de 404.783,89 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 contabil ísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da ARM
- Aguas e Resíduos da Madeira, S.A. em 31 de dezembro de 2020 e o seu
desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro do Sistema de
Normal ização Contabilística.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria
(lSA) 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 de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional,
tiveram maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano
corrente. Essas matérias foram consideradas no contexto da auditoria das
demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos
uma opinião separada sobre essas matérias.
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Recuperabilidade de saldos a receber de municípios (27 milhões de euros)

Ver notas 4.3, 17 e 29 e política contabilística descrita na nota 4.2 f) das demonstrações
financeiras.

O Risco

Existem ações em curso contra a
Entidade, ou tendo a Entidade como
parte contra interessada, intentadas por
municípios, que contestam: (i) a tarifa
fixa de tratamento de resíduos sólidos
em alta que vigorou entre 2006 e 2016;
(ii) o tarifário de abastecimento de água
alta que vigorou entre 2014 e 2016; e
(iii) o tarifário dos serviços de águas e
resíduos em alta de 2017 . Os valores
em dívida contestados pelos municípios
ascendem a cerca de 17 milhões de
euros a 31 de dezembro de 2020.
Adicionalmente, não obstante, não ter
sido até à data, apresentada qualquer
ação de impugnação dos tarifários de
2018,2019 e2020, existem valores
faturados ao abrigo destes tarifários que
não foram pagos por um dos municípios,
no montante aproximado de 12 milhões
de euros.
Por outro lado, a evolução da conjuntura
económica, bem como o controlo e
monitorização da propagação da
COVID-19 e respetivos efeitos, poderão
criar pressões adicionais sobre a
liquidez dos municípios, com impactos
na estimativa da recuperabilidade dos
saldos em dívida.

O processo de avaliação da
recuperabilidade dos saldos a receber
dos municípios que intentaram as
referidas ações, assim como o eventual
impacto dessa avaliação sobre o
reconhecimento do rédito da
componente contestada, envolve
incertezas e elevado grau de julgamento
por parte do Conselho de
Administração, sendo por isso
considerada uma matéria relevante de
auditoria.

A nossa resposta ao risco
identificado

Os nossos procedimentos de auditoria
incluiram, entre outros aspetos, os que
de seguida descrevemos:
. avaliámos o desenho e

implementação dos principais
controlos deflnidos pela Entidade ao
nível do processo de identificação e
apuramento de perdas por
imparidade;

. analisámos as ações de
impugnação de tarifário instauradas
por municípios contra a Entidade, ou
tendo a Entidade como parte contra
interessada, e dos correspondentes
valores a receber que se encontram
contestados, conforme informação
preparada pelo departamento
jurídico da Entidade;

. analisámos através de testes
substantivos de detalhe a
antiguidade de saldos a receber

. obtivemos confirmação externa de
saldos com municípios;

. lemos e analisámos as atas do
Conselho de Administração;

r questionámos o Conselho de
Administração sobre as bases das
suas estimativas e julgamentos e
desafiámos os pressupostos
assumidos;

. analisámos as respostas aos
pedidos de conÍirmação efetuados
aos advogados externos e
obtivemos esclarecimentos
adicionais em reunião própria; e,

. avaliámos a adequação das
respetivas divulgações nas
demonstrações financeiras, de
acordo com o normativo
contabilístico aplicável.
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Responsabilidades com investimento futuro (137 milhoes de euros

Ver notas 4.3 e 16 das demonstrações financeiras.

O Risco

A provisão para responsabilidades com
investimento futuro resulta das
obrigações que decorrem do contrato de
concessão conforme política
contabilística descrita nas notas 4.2 a) e
g) das demonstrações financeiras.

A preparação da estimativa da provisão
para responsabilidades com
investimento futuro envolve julgamentos
e incertezas resultantes,
essencialmente, dos efeitos de
eventuais alterações da calendarização
dos investimentos e de alterações dos
pressupostos Íìnanceiros (taxa de
desconto e taxa de inflação), sendo por
isso considerada uma matéria relevante
de auditoria.

Adicionalmente, o atual contexto
provocado pela COVID-19 poderá
impactar esta estimativa,
nomeadamente no que concerne à
capacidade de execução dos
investimentos e aos pressupostos
fi nanceiros considerados.

A nossa resposta ao risco
identificado

Os nossos procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros aspetos, os que
de seguida descrevemos:
. avaliámos o desenho e

implementação dos principais
controlos definidos pela Entidade;

. analisámos o plano de
investimentos futuros face aos
compromissos de investimento
assumidos no contrato de
concessão;

' avaliámos a metodologia e os
pressupostos utilizados pela
Entidade na estimativa do valor da
provisão para investimento futuro;

. desafiámos os pressupostos que
suportam a estimativa do Conselho
de Administração também com o
objetivo de identiflcar
inconsistências com períodos
anteriores;

. considerámos a análise de
sensibilidade aos impactos de
alterações nos pressupostos
financeiros e na calendarização dos
investimentos;

. avaliámos a adequação das
respetivas divulgações nas
demonstrações fi nanceiras, de
acordo com o normativo
contabilístico aolicável.
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Litíqios e reclamaÇões

Ver notas 4.3 e 29 das demonstraçÕes financeiras.

O Risco

Existem processos judiciais em curso
contra a Entidade envolvendo eventuais
quantias a despender de valor material.
São registadas provisões para litígios
pendentes e reclamações em curso
sempre que se considere provável um
desfecho desfavorável, de acordo com
as políticas contabilísticas descritas na
nota 4.2 g) das demonstrações
financeiras.

A preparação da estimativa da provisão
para litígios pendentes e reclamações
em curso envolve incertezas e elevado
grau de julgamento por parte do
Conselho de Administração da Entidade,
sendo por isso considerada uma matéria
relevante de auditoria.

A nossa resposta ao risco
identificado

Os nossos procedimentos de auditoria
incluíram, entre outros aspetos, os que
de seguida descrevemos:
. avaliámos o desenho e

implementação dos principais
controlos definidos pela Entidade ao
nívelda revisão da estimativa para
processos judiciais;

. analisámos as ações instauradas
por terceiros contra a Entidade, com
base na informação obtida do
departamento jurídico da Entidade;

. analisámos as respostas aos
pedidos de informação efetuados
aos advogados externos;

. lemos e analisámos as atas do
Conselho de Administração;

r questionámos o Conselho de
Administração sobre as bases das
suas estimativas e julgamentos e
desafiámos os pressupostos
assumidos;e,

. avaliámos a adequação das
respetivas divulgações nas
demonstrações fìnanceiras, de
acordo com o normativo
contabilístico aplicável.
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Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas
demonstrações financei ras

O órgão de gestão é responsável pela:

r 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 do
Sistema de Normalizaçáo Contabilística;. elaboração do relatório de gestão e demonstração não financeira, 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 distorções materiais devido
a fraude ou a erro;

. adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e,

' avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando,
quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e
divulgação da informação financeira da Entidade.

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 a 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 lSA, fazemos julgamentos
profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

. identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações
flnanceiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos
de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja
suÍiciente 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
circunstâncias, 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 e respetivas divulgaçÕes feitas pelo órgão de gestão;



@

r 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 relatório. 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 Íinanceiras
representam as transações e os acontecimentos subjacentes de forma a atingir
uma apresentação apropriada;

. comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria,
e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria;

. das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o
órgão de fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na
auditoria das demonstraçÕes Íinanceiras do ano corrente e que são as matérias
relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto
quando a lei ou regulamento proibir a sua divulgação pública; e,

. declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos
relevantes relativos à independência e comunicamos-lhe todos os
relacionamentos e outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças
à nossa independência e, quando aplicável, quais as medidas tomadas para
eliminar as ameaças ou quais as salvaguardas aplicadas.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação
constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras, e a verificação de
que a demonstração não financeira foi apresentada.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão
Dando cumprimento ao artigo 451.o, n.o 3, al. e) do Código das Sociedades
Comerciais, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com
os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante
é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o
conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções
materiais. Conforme referido no artigo 451.o, n.o 7 do Código das Sociedades
Comerciais este parecer não é aplicável à demonstração não financeira incluída no
relatório de gestão.

Sobre a demonstração não financeira

Dando cumprimento ao artigo 451.o, n.o 6, do Código das Sociedades Comerciais,
informamos que a Entidade incluiu no seu relatório de gestão a demonstração não
financeira prevista no artigo 66.o-B do Código das Sociedades Comerciais.



Sobre os elementos adicionais previstos no artigo í0.o do Regulamento
(UE) n.o 53712014
Dando cumprimento ao artigo 10.o do Regulamento (UE) n." 53712014 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de2014, e para além das matérias relevantes
de auditoria acima indicadas, relatamos ainda o seguinte:. Fomos nomeados auditores da Entidade pela primeira vez na assembleia geral de

acionistas realizada em 30 de março de 201ô para um mandato compreendido
entre 2016 e 2018. Fomos nomeados na assembleia geral de acionistas realizada
em 24 de agosto de 2018 para um segundo mandato compreendido entre 2018 e
2020.

. O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de
qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações
financeiras. No planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA
mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria
para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações
financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identiflcámos
qualquer distorção material nas demonstrações financeiras devido a fraude.. Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o
relatório adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da
Entidade em 12 de abril de 2021.. Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo
77.o, número 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que
mantivemos a nossa independência face à Entidade durante a realização da
auditoria.

12 de abril de2021

("L
KPMG & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Gontas, S.A. (n.o 189)
representada por
Pedro Manuel Bouça de Morais Alves da Costa (ROC n.o 1466)








