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VISÃo

PoLÍTICA DE
SuSTENTABILIDADE

Acreditamos que o
sucesso sustentável
apenas poderá ser
alcançado em estreita
articulação com os
nossos trabalhadores,
os nossos clientes, a
comunidade e demais
partes interessadas.

A Águas do Tejo Atlântico tem por missão explorar e gerir o sistema multimunicipal de saneamento de
águas residuais da Grande Lisboa e Oeste, garantindo a qualidade, a continuidade e a eficiência dos serviços
públicos de águas, no sentido da proteção da saúde pública, do bem-estar das populações, da acessibilidade
aos serviços públicos, da proteção do ambiente e da sustentabilidade económica e financeira do setor, num
quadro de equidade e estabilidade tarifária, contribuindo ainda para o desenvolvimento regional e o
ordenamento do território, bem como para alcançar as metas previstas nos planos e programas nacionais
e as obrigações decorrentes do normativo comunitário.

Sermos reconhecidos, nacional e internacionalmente, como uma empresa de referência no setor da água
em Portugal, pela qualidade do serviço prestado, inovação, competência, eficiência, sustentabilidade e
criação de valor, num quadro de respeito pelas exigências legais aplicáveis e outros compromissos
voluntariamente assumidos pela empresa.

No âmbito da nossa missão e prossecução da nossa visão e comprometidos com a disponibilidade de
informação e recursos necessários, trabalhamos diariamente para:
– Assegurar a prestação de um serviço sustentável e inovador, focalizado no cliente e nas demais partes
interessadas, respeitando a envolvente, a comunidade, o ambiente e promovendo a colaboração e a
partilha de informação e de conhecimento;
– Gerir os ativos físicos, permitindo otimizar a relação entre os riscos, os custos e desempenho, numa perspetiva
integrada do seu ciclo de vida e assegurando que os mesmos cumprem o seu propósito, gerando valor;
– Executar o investimento necessário no prosseguimento da nossa missão, implementando abordagens para a
otimização global da gestão dos sistemas de saneamento de águas residuais;
– Orientar a conceção do sistema para a economia circular, garantindo uma maior eficiência no uso de
recursos e promovendo a prevenção da poluição, nomeadamente através da aposta nas energias
renováveis, na aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes e na promoção de outras
práticas de otimização energética das instalações, na reutilização da água residual tratada e na procura de
novas soluções para as lamas do processo;
– Estabelecer contratos de fornecimento de bens e serviços com fornecedores que partilham dos nossos
princípios e ética empresarial;
– Garantir que os trabalhadores encontram todos os dias um local de trabalho seguro e saudável para a
prevenção de lesões e afeções da saúde, integrando os aspetos da Segurança e Saúde no Trabalho na gestão dos
nossos negócios, para que todas as atividades sejam consideradas sob a perspetiva da eliminação dos perigos e
da redução dos riscos;
– Garantir a igualdade de tratamento e oportunidades no acesso ao trabalho, ao emprego, à formação
profissional e à progressão na carreira e a conciliação e participação equilibrada dos homens e das mulheres
na vida pessoal, familiar e profissional;
– Garantir uma cultura de segurança da informação e cibersegurança, assumindo a informação como um
ativo crítico, e garantir a proteção do seu tratamento, de forma adequada, fundamentado nos princípios
da sua disponibilidade, integridade, confidencialidade e rastreabilidade, em cumprimento com o
estabelecido na Política de Segurança da Informação da Tejo Atlântico;
– Assegurar a proteção dos dados pessoais e respetivo tratamento de acordo com as finalidades previstas
em cumprimento com o estabelecido na Política de Proteção de Dados Pessoais;
– Incentivar uma cultura de investigação, desenvolvimento e inovação dinamizando e estimulando a
criatividade e a criação de valor, potenciando novos conhecimentos e competências, nomeadamente
através de criação de parcerias externas e demonstração de soluções tecnológicas, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da empresa, da região e das diferentes partes interessadas;
– Conferir responsabilidade e motivação aos trabalhadores para um desempenho de elevado nível,
envolvendo-os através da consulta e da participação, fomentando o trabalho em equipa, transversal à
empresa e promovendo a formação contínua;
– Estabelecer uma cultura de melhoria contínua que consolida a gestão dos processos e promove a
eficiência dos respetivos desempenho e modelo de gestão.
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