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Na nossa empresa, que também é a vossa 
empresa, gostamos de definir metas, traçar 
caminhos e atingir objetivos!

Foi isso que nos propusemos fazer num 
conjunto de áreas que considerámos 
estratégicas, desde logo para a empresa, mas 
sobretudo para a qualidade do serviço prestado 
aos nossos munícipes, sempre a nossa 
prioridade.

Queremos faze-lo assegurando uma Robustez 
Financeira e Operacional como garante da 
continuidade de um serviço de qualidade, para 
esta e para as próximas gerações, assente em 
áreas estratégicas como a Melhoria de 
Infraestruturas.

Valorizamos o trabalho em conjunto, enquanto 
equipa, porque EMAS somos todos nós, 
observando um quadro de Sustentabilidade e 
Inovação, não esquecendo as parcerias e o 
trabalho em rede com as mais diversas 
Participações e Colaborações Institucionais de 
elevado valor acrescentado.

NOTA INTRODUTÓRIA

Robustez Financeira e Operacional



PLANO ESTRATÉGICO OPERACIONAL 

OBJETIVO | Realizar uma recuperação sólida e sem precedentes em toda a linha.

DESCRIÇÃO

 3

Fruto de um plano estratégico opera-
cional, foi possível reduzir a percenta-
gem de água não faturada alcançando 
os melhores resultados de sempre. 
Com impactos financeiros e ambien-
tais.

ROBUSTEZ FINANCEIRA E OPERACIONAL 
INDICADORES 

2018/2020Data de realização

2017
-67%
EM RELAÇÃO  A 

2010 2012 2014 2016 2018 2020

1.527 1.475

649
528

2011 2013 2015 2017 2019

490

RESULTADOS 
OPERACIONAIS
Diminuição do 
número de roturas 



ANF - ÁGUA NÃO FATURADA

OBJETIVO | Reduzir a percentagem de água não faturada.

2018/2020Data de realização

DESCRIÇÃO

 4

Garantir a entrega da água que entra 
no sistema de distribuição ao consu-
midor, sem perdas e corretamente 
medida e faturada de forma adequa-
da, foi um dos pilares com muito peso 
na recuperação financeira.

ROBUSTEZ FINANCEIRA E OPERACIONAL 
INDICADORES 

Água não faturada  INDICADOR |

2010 2012 2014 2016 2018 20202011 2013 2015           2017           2019

43,5%
37,3%

29,9%

22,3%

RESULTADOS ANF 
OBJETIVO PARA 2020
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ELIMINAÇÃO DA DÍVIDA 

OBJETIVO | Recuperar a confiança, solidez e a eficiência financeira.

DESCRIÇÃO

 5

A nível financeiro, foi possível traçar 
uma rota de recuperação. Neste 
momento, a situação financeira é 
confortável e robusta quando compa-
rada com 2017.

ROBUSTEZ FINANCEIRA E OPERACIONAL 
INDICADORES 

2018/2020Data de realização

DÍVIDA 
VENCIDA  

PAGAMENTOS 
EM ATRASO  



REDUÇÃO DRÁSTICA DO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

OBJETIVO | Honrar todos os compromissos assumidos.

DESCRIÇÃO

 6

No presente, todos os pagamentos 
estão dentro do prazo, não existindo 
quaisquer dívidas vencidas, honrando 
assim todos os compromissos assumi-
dos

ROBUSTEZ FINANCEIRA E OPERACIONAL 
INDICADORES 

44
DIAS 2018/2020Data de realização

PMP
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO
Data de referência: Setembro 2020



RELATÓRIO  E CONTAS

OBJETIVO | Descrever e apresentar com transparência os resultados das atividades 
  desenvolvidas, consolidando as contas da empresa.

DESCRIÇÃO

 7

Do ano da mudança, ao ano do cente-
nário, um grande desafio apenas 
superável pelo enorme esforço e 
dedicação da maioria dos nossos 
colaboradores. 

ROBUSTEZ FINANCEIRA E OPERACIONAL 
INDICADORES 

2018/2020Data de realização2012 2014 2016 2018 20202011 2013 2015           2017           2019

RESULTADO 
LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO 

414 145 €

110 057 €

3 202€

54 367€

104 961€

8 542€
-1 383€

42 344€

213 121€ *
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Melhoria de infraestruturas



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

INTERVENÇÃO GLOBAL DE SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS 
DO CONCELHO DE BEJA

OBJETIVO | Reduzir o número de roturas em ramais domiciliários.

2018|2020Data de realização

DESCRIÇÃO

10 ANOS
A ESTRATÉGIA ALCANÇOU OS MELHORES
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS

9

O desenvolvimento do plano estratégi-
co permitiu reduzir 50% do número de 
roturas em 2018,comparativamente a 
2017. 
A estratégia alcançou os melhores 
resultados operacionais dos últimos 10 
anos.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

INTERVENÇÕES EM RAMAIS

OBJETIVO | Melhorar a qualidade de serviço ao consumidor.

DESCRIÇÃO

 10

A EMAS de Beja iniciou em 2018 a 

“Intervenção global de substituição de 

ramais”, com o objetivo de reduzir as 

perdas de água e as contantes reparações 

na via pública no concelho de Beja.

2018/2020Data de realização
1546

NÚMERO TOTAL 
DE RAMAIS SUBSTITUÍDOS



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

INTERVENÇÕES EM CONDUTAS

OBJETIVO | Diminuir o número de interrupções do serviço de abastecimento.

DESCRIÇÃO

 11

As intervenções em troços da rede de água 

que vêm apresentando vários constrangi-

mentos, são fundamentais para a resolução 

em definitivo dos problemas, de forma a 

garantir o abastecimento de água em 

contínuo. 

2018/2020Data de realização

2000
METROS DE EXTENSÃO DE 
CONDUTA SUBSTITUÍDA



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

PLANO OPERACIONAL ESTRATÉGICO

GESTÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM MEIO URBANO

OBJETIVO | Melhoria na gestão das redes de águas residuais do concelho de Beja.

2019Data de realização

DESCRIÇÃO

12

Uma aposta em intervenções de 
manutenção preventiva e corretiva, 
para diminuição do número de 
ocorrências relacionadas com as 
obstruções na rede de saneamento.
Levantamento global e 
pormenorizado do cadastro.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO

OBJETIVO | Garantir a operacionalidade da rede.

DESCRIÇÃO

 13

Um trabalho preventivo em contínuo 
com o intuito de garantir um correto 
funcionamento da rede de água residual, 
contribuindo para a redução de 
obstruções na rede.

2020/2021Data de realização

88 047m 
EXTENSÃO DE REDE LIMPA



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

DESOBSTRUÇÕES PREDIAIS

OBJETIVO | Prestação e resolução de constrangimentos na área do saneamento.

DESCRIÇÃO

 14

Um serviço prestado na área do 

saneamento de elevada importância, 

disponível 24h por dia, todos os dias do ano.

2018/2020Data de realização

1477
TOTAL DE DESOBSTRUÇÕES
 PREDIAIS REALIZADAS



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

LEVANTAMENTO DE CADASTRO

OBJETIVO | Contribuir para os processos decisão operacional.

DESCRIÇÃO

 15

O levantamento pormenorizado e a 

atualização do cadastro permitem atestar o 

estado atual das redes de águas, 

identificando necessidades de intervenção 

e melhoramentos. Assume-se como uma 

prática crucial para aos processos de 

planeamento e decisão. 

2018/2020Data de realizaçãoÁrea do levantamento e atualização de cadastro 



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

RESULTANTES DE INTERVENÇÕES NAS REDES DE ÁGUAS

TRABALHOS DE REPAVIMENTAÇÃO

OBJETIVO | Recuperar o atraso e repor as pavimentações.

DESCRIÇÃO

16

Os trabalhos de repavimentação 
necessários na sequência das 
intervenções nas redes de águas e 
esgotos realizados pela EMAS de Beja, 
foram reforçados, por todo o 
concelho, em várias frentes de 
trabalho.

2018/2020Data de realização

15000 m2 
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTOS REALIZADOS



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

CAMPANHAS PARA O CONTROLO DE PRAGAS

OBJETIVO | Controlar a proliferação de roedores e insetos em perímetro urbano.

DESCRIÇÃO

17

A EMAS desenvolveu um plano para o 

controlo de pragas nas redes de drenagem 

de águas residuais e pluviais. As operações 

são realizadas por uma empresa especiali-

zada, cumprindo os princípios da Organiza-

ção Mundial de Saúde denominada por 

Gestão Integrada de Pragas (GIP).

2018/2020Data de realização9 396
NÚMERO DE PONTOS 
INTERVENCIONADOS
NA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REMODELAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO  DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

BAIRRO DO MIRA SERRA – BEJA

OBJETIVO | Redução de perdas.

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

18

Melhorar a qualidade de vida da 
população servida na área abrangida 
pela intervenção, um total de 750 
habitantes.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REMODELAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO  DE ÁGUA DO CONCELHO DE BEJA

CABEÇA GORDA

OBJETIVO | Reduzir o número de roturas na rede.

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

19

Trabalhos de substituição de conduta 
e ramais domiciliários na rua Coronel 
Batista.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REDE DE ÁGUA DE SANTA VITÓRIA

OBJETIVO | Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição de Água de Beja.

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

20

Trabalhos de substituição de conduta 
e respetivos ramais domiciliários na 
Rua da Estação em Santa Vitória.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REMODELAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO  DE ÁGUA DO CONCELHO DE BEJA

ALBERNOA

OBJETIVO | Reduzir o número de roturas em ramais problemáticos.

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

21

Trabalhos de substituição de ramais, 
em várias artérias da localidade.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE BEJA

OBJETIVO | Gestão eficiente da rede de abastecimento de água.

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

22

Solucionar problemas antigos ao nível 
do abastecimento de água indo de 
encontro às necessidades atuais de 
todo o complexo e zona envolvente. 
Substituição de conduta e ramais 
domiciliários.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REMODELAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA RUA GRANDE

BALEIZÃO

OBJETIVO | Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição de Água.

DESCRIÇÃO

23

Renovação integral da rede.
Intervenção realizada no âmbito do 
programa de Controlo e Redução de 
Perdas nos Sistemas de Distribuição 
de Água do concelho de Beja

2020/2021Data de realização



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE BERINGEL

OBJETIVO | Melhoria da eficiência da recolha das águas pluviais.

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

24

Garantir que em períodos de maior 
pluviosidade diminuam os vários 
constrangimentos ao nível de 
inundações nos terrenos circundantes.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

ÁGUAS RESIDUAIS

PARQUE INDUSTRIAL DE BEJA

OBJETIVO | Beneficiar a correta gestão da rede de águas residuais.

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

25

Intervenção na rede de saneamento 
no Parque Industrial de Beja, situado a 
nordeste da cidade onde estão 
inseridas várias empresas de 
diferentes atividades económicas.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

ABASTECIMENTO AO BAIRRO COLINA DO CARMO EM BEJA

OBJETIVO | Melhorar a qualidade do serviço de abastecimento de água .

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

26

Os trabalhos corretivos visaram a 
substituição de um troço da conduta 
de abastecimento de água, que apre-
sentou ao longo dos tempos vários 
constrangimentos.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

INTERVENÇÃO NA REDE DE ÁGUAS DE PORTO PELES

OBJETIVO | Contribuir para a redução de roturas na rede.

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

27

Substituídos o ramais e condutas, 
garantindo uma melhoria significativa no 
serviço de abastecimento de água a toda 
a localidade, como resultado dos 
trabalhos da presente intervenção.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

RESERVATÓRIO DOS FALCÕES

OBJETIVO | Beneficiação e eficiência energética.

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

28

Ações de melhoria da infraestrutura com 
a instalação da iluminação exterior com 
recurso a tecnologia LED de baixo 
consumo, de forma a garantir maior 
segurança e valorização do espaço. 
Melhorada a acessibilidade ao reservató-
rio. 



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

INTERVENÇÃO EM CONDUTA ADUTORA

OBJETIVO | Garantir um reforço de segurança no serviço de abastecimento de água à população.

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

29

Uma infraestrutura crítica que apesar de 
ser de construção recente, necessitou de 
uma intervenção urgente, sendo substi-
tuído um troço desta infraestrutura em 
grande parte da sua extensão na Rua 
Miguel Torga, na Quinta D´EL Rei em 
Beja.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

ÁGUAS PLUVIAIS 

PARQUE INDUSTRIAL DE BEJA

OBJETIVO | Beneficiar a recolha das águas pluviais.

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

30

Um problema antigo, que em períodos 
de maior pluviosidade criavam alguns 
constrangimentos na área, 
nomeadamente, devido à inexistência 
de recolha numa área significativa. 
Para o efeito foi realizada uma 
extensão de coletor.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

EXTENSÃO DE CONDUTA E CONSTRUÇÃO DE NOVOS RAMAIS

QUINTOS, NOS MONTES NOVOS

OBJETIVO | Melhoria da qualidade do serviço prestado.

2019Data de realização

DESCRIÇÃO

31

Extensão de conduta e construção de 
novos ramais.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

AGUAS PLUVIAIS (ÚNITARIA) 

QUINTA DEL REI E O BAIRRO DA CONCEIÇÃO EM BEJA

OBJETIVO | Gestão eficiente das redes de drenagem.

2019Data de realização

DESCRIÇÃO

32

Construção de um coletor que tem 
como função a transferência de 
caudal de um coletor para outro, em 
períodos de precipitação mais 
intensos.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REDE DE ÁGUA 

VALE DE ROSSINS

OBJETIVO | Melhor a qualidade do serviço de abastecimento de água.

2019Data de realização

DESCRIÇÃO

33

Substituição de conduta e ramais na 
rede de distribuição de água em Vale 
de Rossins..



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

REDE DE ÁGUA 

FONTE MOURO

OBJETIVO | Melhor a qualidade do serviço de abastecimento de água.

2019Data de realização

DESCRIÇÃO

34

Na base da intervenção estiveram as 
recorrentes roturas, de forma a 
garantir a melhoria do serviço de 
abastecimento de água aos utentes 
ligados a esta conduta e contribuir 
para redução das perdas de água.



MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS

INTERVENÇÃO 

RUA FREI ANTÓNIO DAS CHAGAS 

OBJETIVO | Melhorar a qualidade do serviço de abastecimento de água .

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

35

Substituição de conduta e ramais.
Realizados trabalhos repavimentação 
integral de toda a artéria.



EMAS, somos todos nós



PLANO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO | Potencializar os meios técnicos e os recursos humanos. .

2018|2020Data de realização

DESCRIÇÃO

 37

O planeamento e a coordenação são 
uma das nossas principais ferramentas.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS



O COLABORADOR DO MÊS

OBJETIVO | Valorizar o desempenho dos colaboradores na organização.

DESCRIÇÃO

 38

Reconhecimento pela atividade que 
todos os nossos colaboradores 
desenvolvem, de forma empenhada e 
dedicada, é importante dar a conhecer 
o trabalho realizado internamente e  
também externamente junto da 
comunidade,

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realizaçãoObrigado pelo empenho!

“Os nossos colaboradores são a nossa força”



NA LINHA DA FRENTE

OBJETIVO | Enquanto serviço público essencial prestar em continuo a melhor resposta 
  às necessidades, num espirito claro de missão. 
  

DESCRIÇÃO

39

No ano em que cumprimos 100 anos 
de existência, tivemos perante a nossa 
equipa um dos maiores desafios da 
nossa história coletiva enquanto 
empresa, mas também enquanto 
“família”. Em tempos de pandemia e 
como sempre, pode contar connosco.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2020Data de realização



A FORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA CONTÍNUA

OBJETIVO | Capacitar as nossas equipas para melhor servir todos aqueles com quem
  diariamente nos relacionamos.

DESCRIÇÃO

 40

A relação com os nossos consumido-
res é um compromisso que valoriza-
mos. Neste contexto apostamos no 
desenvolvimento profissional dos 
nossos colaboradores para que 
possam dar a melhor resposta num 
quadro de excelência.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realização



PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO | Adequação profissional dos colaboradores nos quadros da empresa.

DESCRIÇÃO

 41

Progressões, requalificações, adequa-
ções profissionais, integração nos 
quadros, concursos por mérito.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realização

PONTO DE SITUAÇÃO

PLANO DE GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS
MARÇO 2020

Os nossos colaboradores
são a nossa força



BENEFICIAÇÃO DO PARQUE OPERACIONAL 

OBJETIVO | Proporcionar melhores condições de higiene, segurança e saúde no trabalho.
  

DESCRIÇÃO

 42

Os trabalhos incluem pavimentação 
com massas asfálticas, iluminação, 
espaços verdes, instalação de cober-
tura para a criação de zonas para esta-
cionamento de viaturas e refeitório do 
pessoal.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realização



MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, MAIOR REALIZAÇÃO PESSOAL 

OBJETIVO | Manutenção contínua das infraestruturas e das instalações sobre a nossa gestão.  

DESCRIÇÃO

 43

Como exemplo, os trabalhos realiza-
dos no edifício sede da EMAS, onde foi 
intervencionada a cobertura. Resolvi-
das as deficiências construtivas e 
outras patologias, foi possível adequar 
o isolamento térmico, que até à data 
era inexistente.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realização



NOVAS VALÊNCIAS, MELHOR CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO

OBJETIVO | Incrementar a inovação e a tecnologia no capital humano.
  

DESCRIÇÃO

44

Disponibilizar aos colaboradores novas 
valências que proporcionem soluções 
para a resolução dos problemas 
operacionais e de manutenção, com o 
intuito de continuarmos a dar a nossa 
melhor resposta em todos os contex-
tos.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realização



RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL

OBJETIVO | Integração de estagiários em contexto de trabalho.

2018|2020Data de realização

DESCRIÇÃO

45

A experiência da EMAS ao dispor das 
futuras gerações. Aos alunos é 
proporcionada a oportunidade de 
acompanhar as atividades das 
equipas, de forma a adquirir e 
desenvolver competências técnicas, 
relacionais e organizacionais.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS



A NOSSA HISTÓRIA, FAZ PARTE DE NÓS

OBJETIVO | Um legado para a construção da nossa memória coletiva enquanto comunidade.

DESCRIÇÃO

46

Com o livro “A História da Água de 
Beja”, pretendemos mostrar que é 
fundamental ir ler nas experiências do 
passado para melhor se poder 
compreender o presente e escrever as 
linhas do texto que deverão conduzir o 
nosso futuro.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2019Data de realização



RECONHECIMENTO, PRÉMIOS E DISTINÇÕES

OBJETIVO | Ser uma referência no serviço público municipal.

DESCRIÇÃO

47

As boas práticas de gestão e a qualida-
de dos projetos desenvolvidos em 
diferentes temáticas, têm sido distin-
guidas com prémios e distinções,  os 
quis nos orgulham e acrescem-nos 
uma enorme motivação e responsabili-
dade.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018Data de realização



EMAS NO FEMININO

OBJETIVO | Valorizar o papel inquestionável da Mulher na sociedade. 

DESCRIÇÃO

48

A EMAS de Beja assinala o Dia 
Internacional da Mulher.
Damos a conhecer alguns dos nossos 
rostos femininos. Indiscutivelmente, 
nas suas áreas de atuação, 
representam uma das nossas grandes 
forças.

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realização



DIA DO PAI

OBJETIVO | Promover o bem-estar organizacional.. 

DESCRIÇÃO

49

Proporcionar momentos que 
contribuam para a valorização das 
ligações efetivas entre a empresa, 
colaboradores e famílias. 

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realização



“ÁGUA DA TORNEIRA SE FAZ FAVOR”

OBJETIVO | Sensibilizar para o consumo seguro e de qualidade da água da rede 
  pública de distribuição do concelho de Beja.

DESCRIÇÃO

50

os “atores” são a nossa força, ou seja, 
os nossos colaboradores, de 
diferentes áreas da EMAS e que 
também eles apelam, “Água da 
Torneira Se Faz Favor”

EMAS, SOMOS TODOS NÓS

2018|2020Data de realizaçãoVídeo promocional da campanha.

“Juntos Fazemos da Água a Nossa Prioridade”



Sustentabilidade e Inovação



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

PROJETO HERÓIS DA ÁGUA

OBJETIVO | Contribuir para a construção da literacia ambiental da comunidade 
  através da promoção de uma cidadania mais ativa e mais consciente.

DESCRIÇÃO

52

Projeto “Heróis da Água” teve início
em 2012-2013 e conta com 630 
sessões presenciais de sensibilização 
ambiental, com uma média de 21 
escolas que participam em cada ano 
letivo e um número médio de 2099 
alunos por ano letivo.

R

Desde 2012

2018/2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

MINI-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

OBJETIVO | Envolver a comunidade escolar a apresentar propostas benéficas à qualidade de 
  vida das comunidades onde estão inseridas.

2019Data de realização

DESCRIÇÃO

 53

Uma iniciativa desenvolvido no âmbito 
da responsabilidade corporativa da 
EMAS que pretende dar voz à 
comunidade escolar, de apresentar 
propostas benéficas à qualidade de 
vida das comunidades onde estão 
inserida

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

MINI

da escola
para a comunidade



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

MINI-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - VENCEDORES 

OBJETIVO | Contribuir para a proteção do meio ambiente.

DESCRIÇÃO

 54

O projeto “Mini-Orçamento Participati-
vo” registou seis propostas
apresentadas por quatro escolas
do concelho. Venceu a turma do 6º E 
da Escola Mário Beirão.Com um proje-
to que visa contribuir para a redução 
de plástico no ambiente.  
. 

2019Data de realizaçãoCerimónia de entrega do prémio 



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

MINI-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - MENÇÃO HONROSA 

OBJETIVO | Contribuir para a proteção do meio ambiente.

DESCRIÇÃO

 55

O Centro Infantil Coronel Sousa 
Tavares, foi distinguido com uma 
Menção Honrosa. Tendo desenvolvido 
uma iniciativa interna, com recurso a 
materiais ecológicos.
. 

2019Data de realizaçãoCerimónia de entrega do prémio 



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

INICIATIVA DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO | Estimular a participação e integrar a comunidade na vida pública, promovendo 
  a valorização da sustentabilidade ambiental.

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

 56

Envolver e incentivar a comunidade, a 
apresentar e a selecionar através de 
votação, projetos que contribuam para 
a preservação e valorização dos recur-
sos naturais e que por consequente 
promovam o desenvolvimento 
sustentável da região.



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

INICIATIVA DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA - VENCEDOR FREGUESIAS RURAIS

OBJETIVO | Promover a economia circular através do envolvimento da comunidade.

DESCRIÇÃO

 57

A Junta de Freguesia de Beringel foi a 
grande vencedora da Iniciativa de 
Participação Pública, Categoria 
Comunidade. Neste sentido como 
prémio foi instalado um espaço de 
lazer, com mobiliário urbano 
produzido com plástico reciclado.

2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

INICIATIVA DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA - VENCEDOR CIDADE DE BEJA

OBJETIVO | Envolver a comunidade nos processos de decisão..

DESCRIÇÃO

 58

A proposta “Água para todos”, que 
consiste na instalação de Bebedouro 
para pessoas e animais no parque da 
cidade de Beja, foi a que reuniu a 
preferência dos participantes nas 
votações, Foi assim instalado o 1º 
bebedouro de dupla função no 
concelho.

2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

PROJETO ÁGUA PARA TODOS

OBJETIVO | Beneficiar a rede de bebedouros de água em espaços públicos. 

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

59

(1) Bebedouros que salvaguardam as 
(2) acessibilidades para utilizadores de 
cadeiras de rodas, a possibilidade de 
realizar o (3) “Refill” de garrafas, (4) 
dispensador para animais doméstcos, 
construidos com recurso a materiais 
reciclados, num contexto de econo-
mia circular.

4  
FUNÇÕES



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

CAMPANHA ÁGUA DA TORNEIRA SE FAZ FAVOR

OBJETIVO | Promover o consumo seguro e de qualidade da água da rede pública de distribuição 
  do concelho de Beja

DESCRIÇÃO

60

Uma ação que visa simultaneamente 
contribuir para a preservação do meio 
ambiente, nomeadamente para a 
sensibilização e consciencialização da 
necessidade de reduzir a produção e 
consumo de resíduos plásticos de 
utilização única.

TORNEIRA
Se f� favor

ÁGUA DA

2018/2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

100 ANOS A INOVAR

OBJETIVO | Refletir sobre o passado, o presente e o futuro da gestão da água na região.

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

61

O percurso dos serviços municipaliza-
dos e da empresa municipal atingem 
100 anos.
Para o efeito foi disponibilizado um 
suplemento informativo dedicado aos 
100 anos da EMAS de Beja, que se 
assinalaram em 2020.



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

SAÚDE E SEGURANÇA SÃO PRIORIDADES ASSUMIDAS

OBJETIVO | Reforçar o compromisso para com os seus colaboradores, 
  através da promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável

DESCRIÇÃO

62

A EMAS de Beja continua a cumprir a 
sua estratégia de melhoria continua 
iniciando a implementação de um 
Sistema de Gestão da Saúde e 
Segurança de acordo com a norma 
ISO 45001:2018.

2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA EMAS É “GARANTIA DE QUALIDADE”

OBJETIVO | Reconhecimento da qualidade das atividades realizadas.  

DESCRIÇÃO

63

Laboratório da EMAS de Beja foi 
sujeito a nova avaliação de 
acompanhamento pelo IPAC - 
Instituto Português de Acreditação, 
tendo sido decidido manter o seu 
âmbito de acreditação.

2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

ÉS(COLA) CIÊNCIA

OBJETIVO | Promover o sucesso escolar através de estratégias educativas complementar
  baseadas no pensamento científico.

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

64

Dinamizado pelo CEBAL e que 
pretende dar resposta ao problema 
social do insucesso escolar. A EMAS 
de Beja é o investidor social do 
projeto..



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

LIVRO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO | Pomover através da literacia infantil o conhecimento, 
  despertando a consciência dos leitores de palmo e meio para as questões ambientais. 

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

65

“À descoberta com a Francisca” é o 
nome do novo livro digital de sensibili-
zação ambiental da EMAS de Beja.
O protejo pretende ser pelos seus 
conteúdos pedagógicos uma ferra-
menta útil a toda a comunidade esco-
lar.



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

PALACETE DA ÁGUA

OBJETIVO | Proporcionar aos mais novos uma experiência inovadora, criando memórias
  e estabelecendo laços para o futuro.

DESCRIÇÃO

66

Uma nova abordagem lúdico-peda-
gógica da EMAS ,   integrada no 
programa Beja Educa – Interrail do 
Conhecimento, que pretende inovar e 
potenciar a nossa cidade e o nosso 
Património, onde a água enquanto 
património natural assume um papel 
basilar. 

2018/2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

A ÁGUA DE QUE SOMOS FEITOS

OBJETIVO | Sensibilizar para a importância da água e incentivar a comunidade educativa 
  a adotar hábitos mais sustentáveis.

DESCRIÇÃO

67

O projeto “A Água de que somos 
feitos”, foi destinado aos alunos do 
pré-escolar e 1º ciclo, das escolas das 
freguesias rurais do concelho de Beja. 
Um projeto em parceira com o 
Município de Beja.

2019Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

VAIVÉM DO OCEANÁRIO DE LISBOA

OBJETIVO | Sensibilizar para a sustentabilidade dos ecossistemas.

DESCRIÇÃO

68

Uma iniciativa realizada no âmbito da 
responsabilidade ambiental da EMAS, 
com o apoio do Município de Beja, que 
reafirmou o compromisso com a 
sensibilização de toda a comunidade 
para a sustentabilidade de todos os 
ecossistemas.

2018Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

FUTURO DA CIÊNCIA EM BEJA 

OBJETIVO | Contribuir para a redução da utilização de resíduos plásticos de utilização única.

DESCRIÇÃO

69

A visita do projeto Champimóvel da 
Fundação Champalimaud, inseriu-se  
num ciclo de iniciativas de caráter 
anual em que o projeto Heróis da 
Água, convida iniciativas de 
sensibilização ambiental e de impacto 
relevante para a comunidade.

2019Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

OBJETIVO | Promover a descarbonização.

DESCRIÇÃO

70

Introdução de formas alternativas de 
mobilidade urbana. 
Ação integrada do programa EMAS 4+, 
que visa promover áreas como a 
energia, mobilidade, ambiente e 
saúde.

2018/2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

CAMPANHA FATURA ELETRÓNICA 

OBJETIVO | Proteger o meio ambiente promovendo a redução do consumo de papel 
  e simultaneamente promover a mobilidade sustentável

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

71

Foram sorteadas bicicletas elétricas 
pelos clientes da EMAS de Beja com o 
serviço de fatura eletrónica ativo.  
Adaptação dos consumidores aos 
novos tempos em que se privilegiam 
as plataformas digitais e a mobilidade 
sustentável.

Foram sorteadas 3 bicicletas elétricas.



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

CAMPANHA “NÃO ARRISQUE”

OBJETIVO | Despertar a consciência de todos para a necessidade de reajustar
  comportamentos no que respeita ao distanciamento social em período de pandemia. 

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

72

Mesmo à distância nunca estivemos 
tão próximos, proporcionando novos e 
seguros meios de contacto com os 
clientes, com o intuito de proteger a 
saúde de todos.



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

SANEAMENTO UM PRINCÍPIO E NÃO UM FIM 

OBJETIVO | Sensibilizar para as boas práticas de utilização da rede de saneamento. 

2020Data de realização

DESCRIÇÃO

73

Ação dinamizada nas redes sociais, 
com objetivo de alertar para as conse-
quências da incorreta utilização dos 
sistemas de esgoto residual.



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

MISSÃO PLÁSTICO ZERO 

OBJETIVO | Contribuir para a redução da utilização de resíduos plásticos de utilização única.

DESCRIÇÃO

74

Ações de proximidade em que 
efetuou a troca de garrafas de 
plásticos descartáveis por garrafas de 
vidro.  Promoção  do consumo da 
água da torneira,

2018/2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

SEMPRE AO SERVIÇO DA NOSSA COMUNIDADE

OBJETIVO | Contribuir para a integração social.

DESCRIÇÃO

75

Esteve patente na sede da EMAS, 
exposição de pintura intitulada 
“Imagin´Art”, desenvolvida pelos 
utentes do Centro de Atividades 
Ocupacionais do Centro de Paralisia 
Cerebral de Beja.

2018/2020Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

NO CENTRO DOS ACONTECIMENTOS

OBJETIVO | Reforçar a presença institucional junto da comunidade.

DESCRIÇÃO

76

A participação da EMAS nos grandes 
eventos da região, é um marco da sua 
atividade, levando a inovação e a 
sustentabilidade até milhares de 
visitantes, como é exemplo a Ovibeja e 
os Patrimónios do Sul.

2018/2019Data de realização



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

FÓRUM DA ECONOMIA CIRCULAR DO ALENTEJO (FECA)

OBJETIVO | Divulgação e disseminação de conhecimento sobre a economia circular.

2018Data de realização

DESCRIÇÃO

77

Criado pela Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDRA), com a participação 
da EMAS desde a primeira hora.



SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

WISDOM – SISTEMA INTELIGENTE DE DADOS DE ÁGUA

OBJETIVO | Desenvolvimento de novas soluções de apoio à gestão dos sistemas de água.

2019Data de realização

DESCRIÇÃO

78

Além da EMAS participam no projeto 
entidades o Instituto Técnico de 
Lisboa, o Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores, Investiga-
ção e Desenvolvimento em Lisboa, o 
Instituto Politécnico de Setúbal, a 
Câmara do Barreiro e a InfraQuinta.



Participações e colaborações 
institucionais



MUNICÍPIO DE BEJA

OBJETIVO | Gestão dos serviços municipais de abastecimento público de água., drenagem de 
  águas residuais e águas pluviais.

DESCRIÇÃO

80

Garantia da eficiência e melhoria 
contínua da qualidade de serviço, 
promovendo a proteção da saúde 
pública e do ambiente, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvi-
mento do território.

2018/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 

JUNTOS FAZEMOS DO 
MUNÍCIPE A NOSSA 
PRIORIDADE



CEBAL - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO ALENTEJO

OBJETIVO | Investigação, transferência do conhecimento e tecnologia para o futuro.

DESCRIÇÃO

 81

Parceria de elevado valor acrescenta-
do, na qual a EMAS de Beja, preside a 
direção do Cebal.

2018/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 

A CONTRIBUIR COM 

CIÊNCIA 
PARA UM ALENTEJO

A INOVAR
desde 2008



APDA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS

OBJETIVO | Partilha de experiências e conhecimento, contribuindo para o 
  desenvolvimento do setor da água nacional.

DESCRIÇÃO

 82

A mais representativa associação do 
setor da água nacional, integra o 
Administrador Executivo da EMAS, 
como vice-presidente do Conselho 
Diretivo e vários colaboradores da 
EMAS de Beja nas Comissões Espe-
cializadas.

2018/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Entidade que representa e defende os interesses dos 
agentes responsáveis pelos sistemas, de abastecimento de água
e águas residuais e de todos os demais intervenientes neste domínio.



EUREAU - EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF WATER & WASTE WATER SERVICES

OBJETIVO | Representação do setor da água nacional na Europa. 

DESCRIÇÃO

83

Rui Marreiros, Administrador Executivo 
da EMAS de Beja, assumiu a 
representação de Portugal na General 
Assembly da EurEau.

2019/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Representa os fornecedores nacionais de serviços de água potável
e saneamento de 29 países, tanto do setor privado como 
do setor público.



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

OBJETIVO | Ligação à comunidade académica.

DESCRIÇÃO

 84

Parceria efetiva em diferentes projetos 
de impacto para a região. Sendo a 
EMAS membro dos conselhos Eco-Es-
colas do instituto. No âmbito da sua 
responsabilidade corporativa, integra 
anualmente estagiários da instituição. 

2018/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 



NERBE – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO ALENTEJO

OBJETIVO | Ligação de proximidade ao tecido empresarial.

DESCRIÇÃO

 85

A EMAS de Beja, é associada do 
Nerbe, contribuindo para o 
desenvolvimento regional, sustentado 
na Proximidade, Inovação e 
Dinamismo. 

2018/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 



RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS PORTUGAL

OBJETIVO | Garantia de qualidade da atividade laboratorial. 

DESCRIÇÃO

 86

Enquanto associado da LACRE, a 
EMAS de Beja, integra uma rede de 
cooperação nacional e internacional 
de entidades com interesse na 
atividade laboratorial e por sua vez na 
avaliação da conformidade da sua 
atividade.

2018/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 



APRH - A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS 

OBJETIVO | Promover a nível nacional o progresso dos conhecimentos 
  e o estudo e discussão dos problemas relativos aos recursos hídricos.

DESCRIÇÃO

 87

Ser associada da APRH, permite à 
EMAS  desenvolver domínios da 
gestão, do planeamento, do 
desenvolvimento, da administração, 
da ciência, da tecnologia, da 
investigação e do ensino, no âmbito 
dos recursos hídricos.

2018/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 

APRH é uma associação científica e técnica, sem fins lucrativos que 
pretende fomentar o tratamento multissectorial e interdisciplinar 
dos problemas da água.



APESB - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

OBJETIVO | Contribuir para o progresso científico e tecnológico do setor da água e dos resíduos.

DESCRIÇÃO

88

Enquanto associada da APESB, a 
EMAS, integra uma entidade nacional 
vocacionada para o estudo, a análise e 
o debate dos aspetos pluridisciplina-
res relacionados com água e resíduos 
e busca soluções integradas e susten-
táveis.

2018/2020Data de realização

PARTICIPAÇÕES E COLABORAÇÕES INSTITUCIONAIS 

APESB é uma entidade não 
governamental, interessada no estudo, 
desenvolvimento e divulgação de 
conhecimentos nos sectores 
ambientais de águas e resíduos.




