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Acordo de Empresa 

 

 

A Empresa Municipal Águas de Santarém, 

representada pelo Presidente do Conselho 

de Administração, Ricardo Gonçalves e a 

Administradora Executiva, Teresa Ferreira 

assinaram o Acordo de Empresa, tendo o 

mesmo sido subscrito pelos delegados do 

STAL em representação dos trabalhadores. 

Este acordo foi sujeito a negociação entre as 

partes acabando por ser aprovado nas 

reuniões de 20 e 22 do mês de março, pelo 

Conselho de Administração e Assembleia 

Geral da A.S., respetivamente e em 

conformidade com o consentimento dos 

trabalhadores em reunião plenária anterior. 

O Acordo de Empresa (AE) é um instrumento 

que vem regular as relações laborais entre a 

empresa e os trabalhadores, de forma a 

clarificar os direitos, os deveres e as 

obrigações entre as partes. 

Sendo um documento discutido e avaliado 

por todos os interessados, é com satisfação 

da administração e aplauso dos 

trabalhadores que o mesmo entrará desde já 

em vigor. 

 

A estabilidade da empresa passa pela 

satisfação e motivação dos seus 

colaboradores. 



                             
                                                                                                                    

                                                                                                                    

          

                                                                                                       

Águas de Santarém disponibiliza número verde 

As preocupações ambientais são uma constante na 

definição de estratégias e na tomada de decisão na 

empresa Águas de Santarém.  

A água que é um recurso essencial à vida, deve ser 

cuidada e preservada para que possa continuar 

disponível com padrões de qualidade que garantam 

uma existência saudável. 

Num concelho com mais de 550Km2 de área e com 

mais de 60.000 habitantes, é bastante difícil que a 

Entidade Gestora, Águas de Santarém, tenha uma 

supervisão e um conhecimento oportuno e global 

de todas as situações de roturas e falhas de água. 

Para vantagem de todos nós, foi criado um número 

especifico para comunicação de situações de 

desperdício de água – Roturas – ou de Falhas no 

Abastecimento, com cujo zero, por isso, Número 

Verde, de modo a facilitar a comunicação de 

situações dessa natureza. 

                800 209 970 
Todos a cuidar do que é de 

todos! 

 

A Água é o diamante que a Águas de Santarém 

lapida para que todos usufruam do seu Valor. 



 

  

 

   

Numa conjugação de sinergias da administração da 

Águas de Santarém, do Presidente do Município e dos 

respetivos Presidentes de Junta de Freguesia vão 

ocorrendo reuniões e visitas descentralizadas às 

freguesias com o propósito de criar um elo de 

proximidade com os objetivos estratégicos de cada local. 

In loco é mais fácil perceber o que está feito, a linha que 

orienta as expetativas e projetos de futuro e diagnosticar 

as carências para em conjunto se possam definir os 

apoios e investimentos mais adequados.  

Certos que não é possível fazer tudo, mas disponíveis 

para delinear um percurso seguro conducente aos 

objetivos e equilibrado no espaço e no tempo. 

Pretende-se potenciar os recursos e verbas disponíveis 

numa gestão de distribuição de valor que permita 

avançar de forma mais consensual ao encontro das 

expetativas de cada local, assente numa linha de visão e 

condutora de uma gestão global. 



  Águas de Santarém marca presença nas Festas de São José 
 

 

A Águas de Santarém marcou mais uma vez presença nas 

Festas da Cidade, Festas de S. José, que tiveram lugar de 

15 a 19 de Março, incluindo assim, o feriado municipal 

que se celebra no Dia do Pai. 

As Festas de S. José representam um ícone da cidade, 

num reconhecimento de memórias e feitos de outras 

épocas com desfruto em modo de vivência atual. 

Milhares de pessoas usufruíram das diversas ofertas 

culturais, artísticas e gastronómicas que se 

desenvolveram ao longo destes dias, pelo que, também 

esta empresa sentiu o interesse de marcar presença 

neste evento de cariz popular e de proximidade com a 

população em geral e muito em especial com dedicação 

aos seus clientes mantendo a divulgação da sua atividade 

num stand instalado para o efeito. 

 

EM CURSO 

- Reabilitação de Reservatórios de Água em 

Santarém 

- Plano de Redução de Perdas de Água 

- Plano de redução de consumos energéticos 

- Substituição e modernização de equipamentos e 

software 

- Aumento do número de ligações ao saneamento 

- Medidas preventivas tendentes à diminuição do 

número de avarias em condutas e ocorrências em 

estruturas de coletores 



 

     

                  

Águas de Santarém efetua simulacro no âmbito da certificação 
em Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho 

Como empresa certificada a Águas de Santarém tem os 

procedimentos definidos e implementados cumprindo o rigor 

das exigências legais e funcionais inerentes aos processos e 

com o respeito pela respetiva Norma. 

Para além da dinâmica que é preciso manter num ciclo 

ininterrupto de melhoria continua é indispensável que se 

teste o já implementado, nomeadamente nos casos cuja ação 

só ocorre em situações especiais, designadamente de risco.  

Por esse facto e embora o desejável é que essas situações 

nunca venham a ocorrer, é bastante relevante que exista a 

maior garantia de eficácia em relação aos procedimentos 

definidos e aos agentes responsáveis pelas intervenções. 

Com o objetivo de validação de um desses processos, no 

passado dia 12 de fevereiro ocorreu um simulacro de 

derramamento de hipoclorito de sódio tendo-se verificado 

que as ações tomadas foram adequadas ao incidente 

verificado. O alerta foi dado ao Delegado de Segurança e 

foram comunicados os procedimentos tidos para resolução 

do problema. 

Da análise do ocorrido resultou a confirmação de que os 

procedimentos estão devidamente interpretados e 

interiorizados pelos envolvidos no processo e que as normas 

e meios definidos para a situação são as corretas. 

Iremos continuar a surpreender os nossos colaboradores no 

sentido de os por à prova sobre a perceção de como agir 

perante situações menos esperadas e que possam por em 

risco a sua saúde e a de outros. 

É com este cariz pedagógico que esperamos a colaboração e 

compreensão de todos. 

As melhores práticas ampliam a Vida! 

Seja prudente, simplificar pode não ter retorno! 



 

                  

 

 

                 

 

Dia Mundial da água 

 

No Dia Mundial da Água que se comemora a cada ano a 22 de 

março, a Águas de Santarém, não deixou de assinalar a data 

com um registo simbólico de oferta de uma garrafa para 

transporte de água, a cada cliente que assinou novo contrato. 

Neste simbolismo pretendemos passar a mensagem que 

temos água de qualidade, distinguida mais uma vez em 2017 

com o “Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo 

Humano” e que beber água da torneira é mais económico, é 

saudável e fácil de aceder. 

Continuaremos a trabalhar no sentido do reconhecimento da 

Qualidade, seja do bem que fornecemos, dos serviços que 

prestamos ou da relação que mantemos com os clientes, a 

sociedade e o planeta numa lógia de uso sustentado com 

preservação do ambiente e dos seus recursos. 

A Água é um diamante que lapidamos e colocamos ao dispor 

de todos para que usufruam do seu valor e a cuidem. 

 



  

 

  

 

Água: Saber cuidar para não faltar 

 

Cada vez mais sentimos a urgência em “salvar” a água, porque esta é indispensável à 

vida. A Ação descontrolada do homem com a água resultou numa preocupação pela 

escassez e pala sua acessibilidade em condições de ser usada. 

Vamos cuidar da água de forma eficiente: 

 

 

 

 

     

 

       

         

       

Nunca deite medicamentos pelo esgoto. Caso estejam fora de prazo ou já 

não necessite deles, entregue-o numa farmácia 

Não deite objetos pela sanita: cotonetes, pensos higiénicos, algodão, 

fraldas, etc. 

Evite o uso de papel higiénico ou absorvente colorido e perfumado porque 

contém substâncias químicas que interferem no tratamento da água 

residual 

Guarde o óleo alimentar usado dentro de uma garrafa de plástico, 

acondicione bem e deposite nos diversos oleões existentes no concelho 

Separe os resíduos de óleo de carro, tintas, solventes ou outros tóxicos e 

deposite-os num coletor próprio e identificado com o respetivo tipo de 

resíduo 

Use detergentes biodegradáveis, respeitando sempre a dosagem 

recomendada 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Melhor para Todos 

 

Adira à Fatura Eletrónica! 

• Mais fácil 

• Mais rápido 

• Melhor para o Ambiente 

Atualize os seus dados 
• Fácil 

• Rápido 

• Benéfico     

 

 

Morada (nome de rua, nº de porta, andar, código postal…)  

Contactos (Telefone, e-mail, telemóvel) | Dados pessoais (nº de contribuinte, tarifário) 

Com os seus dados atualizados pode: 

• Receber avisos de falta de água por SMS 

• Receber a fatura por e-mail sem custos adicionais (protegendo o ambiente) 

• Receber a fatura em formato papel com menor possibilidade de extravio 

• Receber automaticamente o valor da sua fatura no portal e-fatura 

 


