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“Prémio Águas de Santarém”
| CIJVS
Conforme transmitido na edição anterior da águAS
Newsletter, o Presidente do Conselho de Administração, Ramiro Matos, participou na 149ª Assembleia de Investigadores
do CIJVS – Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim
Veríssimo Serrão, no passado dia 29 de abril de 2021, com a
comunicação «Águas de Santarém: Os desafios de um merca-

Editorial

do de “quase monopólio”», cujo vídeo da conferência pode ser
visualizado em: www.youtube.com/watch?v=WGTKolp6maE.

No passado dia 8 de junho assinalou-se um ano da
tomada de posse do novo
Conselho de Administração
da Empresa das Águas de
Santarém (A.S.).
Num ano marcado pelo
efeito da pandemia, houve a necessidade de nos reinventarmos de uma forma muito célere, exigindo uma aceleração da transformação digital, de modo a dar resposta
ao mundo novo que nasceu de um contexto súbito, e nos
apanhou a todos de surpresa e com uma violência invulgar.

O Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Ve-

A transformação digital em curso na A.S. passa, tam-

ríssimo Serrão comemorou o seu 9º aniversário, numa sessão

bém, por fomentar as várias formas de comunicação di-

solene, que teve lugar no Convento de São Francisco, em San-

gital.

tarém, no dia 29 de maio, ocasião escolhida para a entrega do
Alinhada com os princípios de transparência, inova-

“Prémio Águas de Santarém”.

ção, proximidade e uma comunicação mais efetiva, e sob

Recorde-se que o referido prémio foi criado com o pro-

o mote Cuidar. Poupar. Preservar., a A.S. apresenta-se

pósito de distinguir e premiar Membros do CIJVS nacionais

hoje com uma dinâmica diferenciadora de comunicação

ou estrangeiros, de reconhecido mérito científico e/ou cultural,

digital, com presença nas redes sociais e tendo por obje-

que tenham contribuído de forma notável para o progresso e

tivo aproximar os nossos clientes, sejam empresas, cida-

engrandecimento da Ciência e/ou Cultura e para a projeção

dãos ou instituições particulares de solidariedade social.

internacional do País.

É fundamental que a qualidade dos serviços presta-

Este prémio, com o patrocínio da Águas de Santarém, foi

dos digitalmente, ou utilizando ferramentas de contacto

atribuído, por deliberação do Júri, ao melhor trabalho de in-

à distância, promovam uma experiência muito idêntica à

vestigação, que distinguiu o trabalho intitulado “Quotidianos

presencial, sobretudo na relação com o cliente, aproxi-

sob o impacto da 1ª Grande Guerra: alguns aspectos”.

mando-o da atividade da empresa. Desta forma, contri-

O Presidente do Conselho de Administração, Ramiro Ma-

bui-se para uma mais célere e eficaz resolução das ques-

tos, entregou o prémio à galardoada, Senhora Professora Dou-

tões relacionadas com o abastecimento de água e do

tora Irene Maria de Montezuma de Carvalho Mendes Vaquinhas.

saneamento, melhorando a prestação de serviços ao cliente.
				
Diogo Gomes
Vogal do Conselho de Administração

Pretendemos estar mais perto de si. Siga-nos em:

facebook.com/aguasdesantarem

instagram.com/aguasdesantarem
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Águas de Santarém recebe
Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos
(ERSAR)
A Águas de Santarém recebeu a Entidade Reguladora dos
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Santarém Virtual Race
2021
A Santarém Virtual Race 2021, que se apresenta num
formato inovador, visa, essencialmente, a promoção da prática desportiva, incentivando, os que nela participam, à criação
de hábitos de vida saudável.

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), numa reunião onde foi

A Águas de Santarém apoiou esta iniciativa que decorreu

apresentada uma caracterização da empresa e dos serviços

de 14 a 23 de maio e que contou com 133 participantes. O Di-

prestados, bem como foram projetados os projetos para o

retor Geral da empresa, Gustavo Madeira, participou na en-

futuro do abastecimento de água e saneamento no concelho

trega de prémios, que teve lugar no dia 02 de junho, nesta que

de Santarém.

foi a primeira edição Santarém Virtual Race, a qual se revelou
ser um sucesso.

Esta reunião, que foi a primeira visita da atual administração da ERSAR a uma entidade gestora, traduziu-se, também,
num momento rico em partilha de conhecimento e de experiências.

Em prol da Responsabilidade
Social
A Águas de Santarém, nos meses de maio e junho, apelou
aos seus clientes para que, de forma simples e sem qualquer
encargo, dessem o seu contributo a uma instituição da região
à sua escolha.
Para o efeito, bastava consultar a listagem de entidades
autorizadas a beneficiar da consignação do IRS (disponibilizada em www.aguasdesantarem.pt) e preencher o quadro 11 do
Modelo 3, Campo 1101, indicando o respetivo NIF.

O seu contributo fez – e faz – a diferença! Muito obrigada!

Conheça a Águas de Santarém através do
vídeo institucional que preparámos para si:
https://youtu.be/QAn8_LRq3gw
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A fase de apetrechamento da parte pedagógica e turística, que será visitável por escolas e público em geral, nomeadamente como miradouro, foi já sinalizada para apoio com
fundos comunitários, e será iniciada após a conclusão da intervenção técnica acima referida.

Águas de Santarém inicia
empreitada de reabilitação
de estradas degradadas
no concelho de Santarém
O investimento insere-se na aposta na gestão eficiente dos

O Conselho de Administração da A.S. aprovou, como

sistemas adutores e de distribuição, redução de perdas de

noticiado anteriormente no website, a adjudicação da emprei-

água e preparação do equipamento para núcleo

tada em epígrafe, numa tentativa de reforçar a reparação das

museológico e poder ser visitado por munícipes e turistas

estradas do concelho que apresentam sinais de degradação
em consequência de intervenções da empresa.

O Conselho de Administração da empresa Águas de San-

Não obstante existirem, continuamente, empreitadas

tarém aprovou a abertura de procedimento por concurso pú-

adjudicadas para abertura e tapamento de valas, não têm sido

blico para a reabilitação do Reservatório de São Bento, loca-

alcançados os objetivos com tais adjudicações, sendo que,

lizado na área do Planalto, em Santarém.

por falta de resposta célere dos empreiteiros nas empreitadas

O sistema de abastecimento de água à cidade de Santa-

de reparação, bem como por demora na eliminação de defei-

rém, em particular à área do Planalto, é assegurado através

tos reclamados nas diversas empreitadas de reabilitação das

do Reservatório de São Bento, a qual dispõe de dois reserva-

redes, o pavimento mantém-se por reparar por tempo dema-

tórios: um mais antigo, da década de 1930 e um mais recente,

siado dilatado.

da década de 1960, cuja infraestrutura acusa sinais de degradação.
Esta obra, que tem um valor base para concurso de
500.000 €, vai permitir, a par da reabilitação do estado de

Esta empreitada pretende, assim, colmatar a degradação
de estradas e arruamentos com utilização de garantias de empreitadas e como forma de promover uma mais rápida reparação das vias que foram objeto de intervenções.

conservação do interior do reservatório, solucionar as roturas

A empreitada, que conta com um investimento total de

nas condutas adutoras e distribuidoras (em fibrocimento) que

744.815,70 €, será realizada em dois lotes distintos, com um

impactam, diretamente, nas interrupções de serviço, bem como

prazo de execução de 120 dias cada.

contribuirá, significativamente, para a diminuição das perdas
de água.

Os trabalhos de pavimentação, que visam melhorar as
condições de circulação e segurança rodoviária, terão uma

O projeto preconiza, em traços gerais, a reabilitação glo-

extensão de 47.748,40 m2, e serão realizados em Abrã, Almos-

bal do interior dos reservatórios, a substituição integral de

ter – Vila Nova do Coito, Arneiro de Tremês – Carvoeira, Ata-

todos os sistemas hidráulicos, nomeadamente instalação de

laia, Azóia de Cima, Casais da Ferreira – Casais das Milhariças

tubagens em ferro fundido dúctil e aço inox (naquelas em con-

– Arneiro das Milhariças, Fontainhas, Ponte do Celeiro – Alto

tacto com a água), bem como a remodelação dos circuitos

de Almodelim, Póvoa de Santarém e Santos, os quais tiveram

hidráulicos no exterior do reservatório, permitindo uma maior

início, no passado dia 28 de junho, em Azóia de Cima, sendo

e mais fácil flexibilidade na gestão dos sistemas adutores e de

os trabalhos realizados de forma sequencial.

distribuição, e, ainda, a substituição de portas e janelas no seu
exterior.

Procuramos com esta intervenção, e mediante informação técnica de prioridades, em estreita articulação com a Câ-

Durante o curso dos trabalhos, com um prazo de execu-

mara Municipal de Santarém, dar resposta adequada às ne-

ção estimado de 300 dias, o abastecimento de água continua-

cessidades de conforto e segurança de mobilidade,

rá a ser garantido através do Reservatório de São Bento.

estimando-se um impacto muito positivo nas áreas a intervir.

Esta empreitada, conforme já previsto no Orçamento da
A.S. para 2021, prevê também a preparação dos pisos intermédios do equipamento para receber o núcleo museológico
da água, com exposição de equipamentos e com materiais
multimédia para explicação do ciclo urbano da água e demonstração de todos os sistemas de abastecimento de água e tratamento de águas residuais no Concelho.

Cuidar. Poupar. Preservar.
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Cada um de nós deve assumir uma atitude de responsabilidade ambiental, com a inerente necessidade de mudanças
imediatas dos nossos hábitos de vida diários.

Há 49 anos, em 1972, e por decisão da Assembleia Geral

Cuidar do ambiente implica preservar, conservar, ter uma

das Nações Unidas, naquela que foi a primeira conferência

atitude responsável, não podendo ser negligenciada a tarefa

mundial sobre meio ambiente humano, realizada na cidade de

de cuidar do mundo em que vivemos. A proteção ambiental é,

Estocolmo, na Suécia, foi aprovada a criação do Dia Mundial

pois, um dos maiores desafios da sociedade moderna, sendo

do Meio Ambiente, a ser comemorado, cada ano, a 05 de junho,

requerido, a cada país e a cada cidadão, a preservação e pro-

com o objetivo de despertar a consciência internacional quan-

teção do ambiente e, bem assim, do Planeta, com o propósito

to à gravidade dos problemas ambientais que ganhavam, cada

de garantir um futuro sustentável para as gerações vindouras.

vez mais, destaque, e para a importância da preservação dos

Em prol de um Planeta mais saudável, vamos todos as-

recursos naturais que, até então, eram considerados, por mui-

sumir o compromisso de zelar pelo ambiente, não só no dia 05

tos, inesgotáveis.

de junho, mas todos os dias.

Na Conferência de Estocolmo, como ficaria conhecida,
que decorreu de 05 a 16 de junho de 1972, a ONU criou a PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), programa este com o objetivo de coordenar as ações internacionais de proteção do ambiente e de promover o
desenvolvimento sustentável. A PNUMA é a principal autoridade ambiental global que determina a agenda internacional
sobre o meio ambiente e que serve como autoridade defensora deste em todo o mundo.
A Organização das Nações Unidas (ONU) comemorou,
oficialmente, o primeiro Dia Mundial do Meio Ambiente, na
cidade de Spokane, nos Estados Unidos da América, a 05 de
junho de 1974. No primeiro ano de celebração, o mote foi “Apenas uma Terra”. Desde então, e a cada ano, é designado um
país anfitrião e atribuído o foco a um tema de importância
ambiental. Em 2021, e em parceria com a PNUMA, o Paquistão
sediará a conferência internacional do Dia Mundial do Meio
Ambiente, cujo lema é a Restauração de Ecossistemas no âmbito da campanha “Reimaginar, Recriar e Restaurar”, pretendendo-se, assim, consciencializar para a importância da aproximação do ser humano ao meio ambiente.

Aqua Experience

A Águas de Santarém está alinhada com estes objetivos

A Águas de Santarém associou-se à “Aqua Community |

de sustentabilidade ambiental, tendo sido, recentemente,

Comunidade da Água, a sua nova comunidade de eficiência”.

apontadas as perdas de água como o principal desafio da empresa.

Este projeto, lançado pela ADENE e pela EPAL, com o
apoio do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, preten-

Esta data marca, também, o lançamento formal da Dé-

de induzir a mudança de comportamento dos utilizadores de

cada das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas

água em meio urbano, com especial incidência nos edifícios.

2021-2030, liderada pela PNUMA e pela FAO (Organização

Esta comunidade junta pessoas, empresas, organizações

das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), que visa

e instituições. Quer seja no âmbito individual ou coletivo, esta

o aumento, em grande escala, da restauração de ecossistemas

abordagem inovadora permite partilhar soluções para o uso

degradados com o intuito de combater a crise climática, evitar

eficiente da água e contribuir para o conhecimento de todos

a perda de espécies, aumentar a segurança alimentar e asse-

os membros da Aqua Community | Comunidade da Água, bem

gurar o abastecimento de água. Os próximos dez anos são,

como receber regularmente a informação mais recente sobre

pois, cruciais para evitar alterações climáticas catastróficas e

o tema publicada no Aqua Experience.

a perda de biodiversidade.
Apesar do grande avanço que a Conferência de Estocolmo representou na altura, muito há a fazer nesta matéria. Existe, atualmente, uma grande preocupação em torno do meio
ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre
ele, com a constante destruição do habitat, poluição do ar,
consumo exagerado de recursos naturais, esgotamento do solo,
desperdício de água, entre outros.

Conheça melhor o Aqua Experience, através do vídeo
de apresentação: www.youtube.com/watch?v=LOryrDpdEow.
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ciencialização pública relativamente aos esforços internacionais nesta matéria.
A desertificação e a seca agravam, inevitavelmente, a es-

A 57ª Feira Nacional de Agricultura (FNA) / 67ª Feira do

cassez de água. De acordo com informação da ONU, os dados

Ribatejo decorreu, entre os dias 9 e 13 de junho, no CNEMA

a nível global são alarmantes, uma vez que, atualmente, mais

– Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em

de dois mil milhões de hectares de terras que, anteriormente,

Santarém, espaço que acolhe este certame desde 1964. A FNA

eram produtivas, encontram-se degradados e que, em 2030,

representa o maior acontecimento anual do setor agrícola do

se estimam necessários mais de 300 milhões de hectares de

país.

terras para a produção de alimentos.
“A Água na Agricultura” foi o tema deste evento de di-

O Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca de

mensão nacional. A água e a sua importância na agricultura

2021, sob o mote “Restauro. Terra. Recuperação. Reconstruí-

foi, pois, a questão central da FNA, numa altura em que as

mos melhor com terras saudáveis”, marca o 27º aniversário

alterações climáticas e a gestão eficaz deste bem precioso

da Convenção da ONU de Combate à Desertificação, que re-

estão na ordem do dia.

presenta o acordo internacional que liga o meio ambiente e o

A empresa marcou presença no dia 12 de junho, dia re-

desenvolvimento, à gestão sustentável da terra.

servado à Sucursal do Ribatejo Empresas, a convite do Millen-

O investimento em terras saudáveis, não só é uma solução

nium BCP, com um stand fortemente digital, onde promoveu

para a recuperação ecológica e económica, como se revela

a sua nova marca de água águAS – Natural de Santarém, dan-

uma decisão inteligente, na medida em que promove a recons-

do a conhecer as suas garrafas de vidro reutilizáveis, com o

trução dos meios de subsistência, conduzindo à criação de

propósito de incentivar o consumo responsável deste bem es-

empregos e a economias mais fortes e preparadas para resis-

casso, reduzindo, assim, a pegada ambiental.

tir à crise ambiental.
Este dia pretende despertar a opinião pública para o tema,
para o qual contribuem, essencialmente, a ação humana e as
variações climáticas, sendo o momento ideal para lembrar que,
com o envolvimento e a mobilização da comunidade, é possível
alcançar, em 2030, a neutralidade da degradação dos solos
como refere a meta 15.3 dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável:
“Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra
e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela
desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar
um mundo neutro em termos de degradação do solo”
As boas práticas de gestão dos solos, agricultura sustentável, mitigação dos efeitos das alterações climáticas, preservação da biodiversidade e melhoraria da disponibilidade de
água, entre outros, são cruciais para o logro destes objetivos.

17 de junho | Dia Mundial do
Combate à Desertificação e
à Seca
O Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca,
proclamado por meio da Resolução A/RES/49/115, adotada
na Assembleia Geral das Nações Unidas, de 30 de janeiro de
1995, é celebrado, desde aquele ano, a 17 de junho, com o

A mensagem que se pretende veicular é, pois, uma cha-

propósito de sensibilizar a população e governos quanto à ne-

mada de atenção para a necessidade de mudar atitudes e com-

cessidade de cooperação mundial no que à desertificação e à

portamentos da sociedade.

seca diz respeito; de sublinhar a importância do respeito da

A falta de água poderá ser uma das maiores batalhas do

Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação

século a nível ambiental, podendo ser mesmo irreversível, pelo

(UNCCD) nos países mais afetados por este flagelo (em parti-

que o apelo é claro e dirigido a cada um de nós, que tem o dever

cular, os países africanos), bem como de promover a cons-

e a responsabilidade de cuidar dos recursos naturais.
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longo do ano e por ocasião da conclusão do ano letivo, a qual
contou com a participação de alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e
ensino secundário até ao 12º ano.

A Águas de Santarém enaltece a promoção deste tipo de

Este evento visou reforçar a cultura democrática e a cons-

eventos, em particular onde é abordado um tema tão nobre

ciência cívica de jovens em idade escolar, através da imple-

como o Ambiente, numa altura em que é celebrado o seu dia

mentação, em Portugal, da metodologia do projeto europeu

mundial.

“Let´s take care of the planet!”, sendo a Fundação Calouste
Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto as entidades gesto-

PROJETO ERASMUS+ “THE RIVERS TELL”

ras deste programa, com a coordenação da ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Entre os parceiros

No passado dia 25 de maio, o Agrupamento de Escolas

do projeto, estiveram o Centre for Colaborative Learning (In-

Sá da Bandeira promoveu um Meeting Virtual, no âmbito do

land Norway University); Assembleia da República; IPDJ - Ins-

projeto Erasmus+ “The Rivers Tell”, que compreendeu alunos

tituto Português do Desporto e Juventude; CJL - Centro de

do 9º ao 12º ano.

Juventude de Lisboa, a Universidade NOVA de Lisboa; cinco

Este evento virtual, de três dias, contou, igualmente, com
a participação de parceiros de países como a Itália, Grécia,

Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) e a
Direção Geral de Educação.

Roménia e Lituânia, no qual foram desenvolvidas atividades

Na referida Conferência, de cariz socio ambiental, os

relacionadas com o ambiente e os objetivos de desenvolvi-

alunos apresentaram os trabalhos que desenvolveram, as pes-

mento sustentável (ODS).

quisas/atividades que realizaram, com o intuito de sensibilizar

A Conferência iniciou com a visualização da animação

a comunidade escolar, envolvente e as entidades municipais,

“Aquametragem”, que visa sensibilizar sobre o uso eficiente

para os problemas detetados, em particular, os problemas

da água, tanto para adultos quanto para crianças, da portu-

relativos à gestão dos resíduos e das águas, como forma de

guesa Marina Lobo, vencedora do Festival de Filmes ODSs em

preservação do ambiente e da nossa sociedade.

Ação, na categoria “Protegendo o nosso planeta”, competição

Como representante da A.S., Sónia Pinto abordou o tema

esta que destaca ações de pessoas e organizações no mundo

“Recolha das águas residuais do concelho – águas superficiais,

em prol das 17 metas globais:

escorrências, fontes de contaminação não controladas, causas,
consequências e soluções?”, com uma apresentação intitulada “ETAR de Santarém | Tratamento de Águas Residuais”, dando nota do que podemos fazer para reduzir o impacto ambiental.

https://www.youtube.com/watch?v=5P6IA7hcUuQ
No segundo dia do evento, coube à Responsável do Departamento de Exploração e Eficiência Energética da A.S.,
Sónia Pinto, participar na videoconferência “Para o ambiente
podermos preservar, a água temos de tratar”, com a apresentação intitulada “Santarém Wastewater Treatment Plant | Wastewater Treatment”, que explicou as etapas por onde passam
as águas residuais que a ETAR recebe até serem devolvidas ao
rio.
PROJETO “VAMOS CUIDAR DO PLANETA”
A Conferência Escolar Virtual, organizada por professo-

Procure esta e outras notícias em:

res e alunos do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, subordinada ao tema “… O que vai parar ao Mar”, decorreu no
dia 17 de junho, no âmbito do projeto “Vamos Cuidar do Planeta”, e que surge na sequência das atividades realizadas ao

https://youtu.be/QAn8_LRq3gw
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Águas de Santarém
e Instituto Politécnico
de Santarém em projeto
de âmbito Internacional
A Águas de Santarém (A.S.) e o Instituto Politécnico de
Santarém, associam-se ao projeto DEMOLA, um projeto de
âmbito internacional com origem na Finlândia.
O objetivo é equilibrar a comunicação entre as empresas
e as pessoas através de um design de comunicação inovador
que consiga gerenciar mudanças cooperativas, com recurso

Os estudantes da Escola Superior de Educação de Santa-

a métodos e estratégias de comunicação global que induzam

rém, do curso “Educação Básica” estiveram presentes naquela

o conceito de “inclusão”.

ETAR, no dia 01 de junho, com o mesmo propósito, onde tiveram

No momento em que a A.S. subscreve uma forte aposta

a oportunidade de ver e interpretar o processo de tratamento da

na modernização e na apropriação do digital, considera-se de

água residual doméstica da cidade, bem como de deixar mensa-

extrema relevância facilitar e estimular a literacia digital, sem

gens sobre a visita.

ignorar, contudo, o deficit de acesso e de iliteracia que são uma
realidade de difícil contorno.
É um trabalho de cocriação, multidisciplinar e que permite criar redes de desenvolvimento pondo em contacto ensino e mundo empresarial numa simbiose de conhecimento e
experiência propensos a uma maior ampliação da criatividade
e inovação.
“Vasos Comunicantes” é o nome do projeto que tem como
objetivo permitir à A.S. alargar o seu espectro de comunicação
e criar maior proximidade com os seus clientes e população
em geral.
No passado dia 28 de maio, o projeto, a par de outros, foi
presente a um júri, tendo merecido elogiosos comentários,
terminando desta forma a componente curricular do mesmo.
A A.S. fará agora a apreciação do proposto de forma
global e integrada na política de comunicação da empresa.

Águas de Santarém recebe
visitas de estudo

RESERVATÓRIO DE SÃO BENTO
No dia 11 de junho, e em torno da temática do Ciclo da

A A.S. congratula-se com o crescente interesse dos es-

Água, a turma do 4º ano da Escola de S. Bento, assistiu com

tabelecimentos de educação e ensino para este tipo de inicia-

particular interesse à explicação técnica realizada por Sónia

tivas que visam, essencialmente, contribuir para o reforço do

Pinto e António Imaginário, que, de uma forma simples e mo-

ensino e crescimento educativo dos estudantes, nos diferentes

tivadora, granjearam a atenção dos alunos que colocaram

escalões académicos.

questões pertinentes, aquando da visita ao Reservatório de
São Bento.

ETAR DE SANTARÉM
Os estudantes da Escola Superior de Educação de Santarém, do curso “Educação Ambiental e Turismo de Natureza” estiveram, no dia 25 de maio, na ETAR de Santarém, numa visita
guiada de interpretação e exploração do tratamento de águas residuais domésticas, naquela que é a maior estação de tratamento
do concelho. A explicação dada pela técnica, Susana Rodrigues,
foi enriquecida pelas oportunas perguntas dos estudantes.
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Águas de Santarém com
balanço positivo em 2020
Apesar do ano de 2020 ficar marcado por uma crise sem
precedentes ou referências, os resultados alcançados pela A.S.
são bastante satisfatórios.
O ano fica marcado por um forte crescimento do investimento, que atingiu os 2,5 M€, representando um aumento de
ETAR DE PERNES

12,6% face ao ano anterior. O setor de abastecimento de água,
totalizou aproximadamente 2 M€, em grande parte por via de

No dia 18 de junho, cerca de 100 alunos (Turmas 5A, 5B,

intervenções previstas numa candidatura ao POSEUR, para a

6A, 6B e 6C) da Escola Básica D. Manuel I – Pernes foram re-

Monitorização e Controlo de Perdas de Água no Concelho de

cebidos para uma visita de estudo, a qual proporcionou o con-

Santarém, com um investimento superior a 2,4 M€ e uma com-

tacto direto com as diferentes fases do processo de tratamen-

participação de 749 mil euros. No domínio do saneamento, os

to de águas utilizado.

investimentos realizados pela empresa em 2020 centraram-se
na renovação e substituição dos equipamentos mais obsoletos,
nomeadamente os equipamentos instalados nas ETAR mais
antigas, bem como trabalhos de reparação, reabilitação e prolongamento de coletores e construção de ramais, totalizando
cerca de 320 m€ em todos os sistemas.
No que concerne aos principais indicadores económico
financeiros da empresa, destaca-se o seguinte:
• As vendas e prestações de serviços, registaram uma redução
de 384 m€ face ao previsto e 87 m€ em relação ao ano anterior. Os apoios concedidos às famílias e empresas, resultan-

Aposta na redução das
perdas de água

tes da suspensão de tarifas de abastecimento de água e de
saneamento, suspensão dos cortes de água, da comissão de
TRSU e da cobrança de juros ascendem a cerca de 500 m€;
• Apesar dos gastos de algumas dezenas de milhares de euros

No âmbito da candidatura ao POSEUR – Programa Opera-

com equipamentos para adequar a empresa ao teletrabalho

cional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, e

e cumprimento das normas de segurança ditadas pela DGS,

com o olhar no Concelho, a empresa continua a investir no proje-

como proteção dos trabalhadores e clientes, verificou-se uma

to de Monitorização e Controlo das Perdas de Água, cujo princi-

redução dos FSE em 5% relativamente a 2019, ficando abai-

pal objetivo é a concretização de diversas intervenções no siste-

xo do valor orçamentado para 2020 em mais de 400 m€;

ma de abastecimento de água, com vista à melhoria da sua

• Os resultados do exercício são mais reduzidos quando com-

eficiência hidráulica, a par da redução de custos operacionais e

parados com anos anteriores, o que se fica a dever, sobretu-

de perdas de água. Em abril, o tema foi a Substituição de Condu-

do, à alteração das taxas de amortização decididas pelo atual

tas:

Conselho de Administração, permitindo uma melhor adequação às diferentes naturezas e antiguidade dos ativos, bem
como um impacto positivo na liquidez da empresa;
• O EBITDA reflete um crescimento de 129 m€ face ao ano
anterior, ultrapassando os 4 M€;
• A liquidez geral continua a apresentar uma performance bastante positiva;
• A tendência crescente da autonomia financeira ao logo dos
últimos anos demonstra que a estabilidade financeira da A.S.
tem aumentado. O mesmo se passa com o indicador da solvabilidade.
Num cenário adverso, com perda de receitas e custos
inesperados, 2020 foi um ano em que a generalidade dos indicadores traduzem uma situação económico financeira consoEm próximas edições, daremos a conhecer outras divulga-

lidada.

ções efetuadas em prol da proteção do ambiente e da promoção
da eficiência de recursos.

Catarina Malha | Responsável de Controlo de Gestão
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Datas comemorativas
• 1 maio | Dia do Trabalhador

Em cada edição da águAS Newsletter, a água assumirá o papel principal numa receita. Siga todas as receitas que publicaremos.

águAS na cozinha
Bolo de Chocolate

Ingredientes
50 gr de cacau
6 colheres de sopa de água
175 gr farinha
1 colher de chá de fermento
4 colheres de sopa de leite
300 gr de açúcar
100 gr de manteiga amolecida
3 ovos
Cobertura
150 gr de chocolate
150 ml de natas
150 gr de chocolate branco

• 01 junho | Dia Mundial da Criança

Preparação
Misture bem a água a ferver com o cacau em pó, até
obter uma pasta cremosa e homogénea.
2. Adicione a farinha e o fermento, o leite e o açúcar e bata
tudo muito bem com uma vara de arames.
3. Coloque tudo na batedeira e junte à taça a manteiga
amolecida e os ovos e bata, em velocidade média, até
que fique tudo bem misturado e homogéneo.
4. Verta numa forma retangular, untada e forrada no fundo com papel vegetal.
5. Leve ao forno a 180º C por cerca de 30 a 35 minutos.
6. Para a cobertura, leve ao lume a derreter, em lume brando, as natas e o chocolate. Retire e reserve.
7. Derreta, em banho-maria, o chocolate branco.
8. Cubra o bolo com a ganache ainda quente. Alise.
9. Coloque o chocolate branco num saco de pasteleiro e
com o bico mais fino, faça linhas ao longo do comprimento. Com um palito, dê o efeito desejado.
10. Corte em quadrados e sirva.
1.

Trimestralmente, a águAS Newsletter publicará as
escolhas, sugestões culturais e outros interesses das
pessoas que fazem parte da nossa equipa.

Na águAS, a escolha por…

Pedro
Bernardino
Diretor Comercial

Receita: Mary Berry

Em tempos de pandemia,
privilegie os canais digitais:
A.S. – Empresa das Águas de Santarém – EM, S.A
Praça Visc. Serra do Pilar, apartado 337,
2001-904 Santarém

@
Geral:

243 305 050

Livro - 1984 de George Orwell
Filme - Pulp Fiction de Quentin Tarantino
Música - Stairway to heaven de Led Zeppelin
Viagem - Itália
Ídolo - Winston Churchill
Lema de Vida - Águas passadas não movem moinhos

Loja do Cidadão

917 989 321
Roturas:

800 209 973

geral@aguasdesantarem.pt

www.aguasdesantarem.pt

facebook.com/aguasdesantarem
instagram.com/aguasdesantarem

Cuidar. Poupar. Preservar.

