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Editorial
Estamos a finalizar mais 

um ano, novamente difícil 
para todos e cada um de nós. 
A Pandemia veio introduzir 
um elevado grau de incerte-
za nas nossas vidas.

Na Águas foi um ano 
muito desafiante. Apesar de todos os constrangimentos 
externos, a empresa formulou novos e ousados objetivos, 
de diferentes naturezas e dimensões, e alcançou-os. Foi 
um ano de grandes concretizações.

Como temos feito chegar até vós, os nossos objetivos 
em 2021 foram de olhar especialmente para os nossos 
colaboradores, motivando-os, para os nossos clientes, 
aproximando-os, e para o investimento em novas infraes-
truturas, aumentando-o.

O esforço sobre a parte financeira, vai dando também 
os seus frutos, sendo que, depois de quase dois anos com 
diversos apoios às famílias e empresas, a nossa proposta 
para 2022 é de manter o tarifário, ainda que exista uma 
perspetiva nacional para um acentuado aumento da infla-
ção.

Continuamos empenhados em prestar um serviço 
de qualidade aos nossos clientes, criando uma estreita 
ligação, que potencia o nosso conhecimento dos proble-
mas e nos ajuda a melhor reagir sobre eles.

Agradecemos em especial aos nossos colaboradores 
por tudo o quanto nos têm ajudado a melhorar, e também 
aos nossos clientes pela confiança que queremos continuar 
a honrar. 

Votos de um excelente 2022.
 

Ramiro Matos
Presidente do Conselho de Administração

Águas de Santarém 
distinguida como uma das 
melhores empresas para 
trabalhar em Portugal 2021
Prémio atribuído pela revista Exame foi entregue no dia 28 

de outubro

Ser uma das 50 melhores empresas para se trabalhar em 
Portugal é um importante desígnio para qualquer empresa. 
A Águas de Santarém candidatou-se pela primeira vez e con-
quistou um lugar entre as melhores 50 de entre muitas empre-
sas concorrentes.

A iniciativa da Revista Exame premeia, anualmente, 
as empresas que promovem as melhores práticas ao nível da 
gestão do capital humano e apresentam o melhor clima orga-
nizacional. O processo de seleção, com questionários à em-
presa e trabalhadores e ainda uma visita dos jornalistas, de-
bruçou-se sobre diversas dimensões das candidatas.

A revista divulgou o ranking de 2021 dos 50 empregado-
res que mais se destacaram em Portugal e que é reflexo da 
opinião dos seus próprios trabalhadores, num estudo que con-
tinua a ser a maior análise do género a nível nacional, sendo 
a Águas de Santarém a única empresa do setor empresarial do 
Estado (no caso local) a ficar posicionada entre as 50 melhores.

A Conferência “Futuro do Trabalho 2021”, iniciativa da 
EXAME em parceria com o ManpowerGroup Portugal e com 
o apoio da JLL e da AESE Business School, realizou-se no dia 
28 de outubro, no auditório da AESE Business School, em Lis-
boa, para discutir as principais tendências e desafios do mun-
do do trabalho e da gestão do talento, com particular foco na 
forma de trabalhar e de liderar no futuro.

No final da cerimónia foram distinguidas as Melhores Em-
presas Para Trabalhar em 2021, cuja entrega de prémios cum-
pre já a 21ª edição. Partilhamos o momento em que empresa 
recebe tão importante distinção, que nos orgulha a todos, 
e que reflete que os colaboradores se sentem envolvidos, de-
safiados, realizados e com um forte sentimento de pertença 
à “família” Águas de Santarém.

facebook.com/aguasdesantarem instagram.com/aguasdesantarem

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

(continua na página seguinte)
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Águas de Santarém 
distinguida como uma das 
melhores empresas para 
trabalhar em Portugal 2021
(continuação da página anterior)

Para o Presidente do Conselho de Administração, Rami-
ro Matos, “a motivação e o orgulho das equipas são a chave 
para o sucesso no cumprimento da nossa missão.”.

As pessoas são, seguramente, o ativo mais valioso das 
empresas, cujo contexto de pandemia veio reforçar. Numa 
altura em que as empresas enfrentam uma conjuntura parti-
cularmente exigente, a dedicação da nossa equipa e a sua ca-
pacidade de resiliência sou-
be fazer face aos desafios 
impostos e continuar a 
prestar o melhor serviço 
aos seus clientes.

Este prémio é, pois, 
o corolário do empenho, 
profissionalismo, compe-
tência e dedicação de todos os que trabalham na empresa. 
A todos eles, o nosso sincero agradecimento e merecido reco-
nhecimento!

Somos ambiciosos, pelo que o Conselho de Administra-
ção continuará apostado em que os nossos talentos perma-
neçam identificados com uma cultura organizacional que se 
pretende cada vez mais forte e coesa, almejando, em 2022, 
ascender na posição do ranking nacional.

Selo de qualidade exemplar 
da água para consumo 
humano
Prémio atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos foi entregue no dia 15 de novembro 

A cada ano, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos (ERSAR) dá a conhecer as empresas que prestam 
o melhor serviço nas diferentes áreas, naquele que é conside-
rado o evento anual mais importante do Setor no que diz res-
peito ao reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas En-
tidades Gestoras.

Este ano, e por força da pandemia, a ERSAR divulgou 
os Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos 2021 
(vertente águas), respeitante às edições de 2020 e de 2021.

A cerimónia solene de entrega dos prémios decorreu no 
dia 15 de novembro, no Hotel Sana Malhoa, em Lisboa, no 
âmbito da 16ª Expo Água. O evento contou com a presença de 
agentes reconhecidos no setor da água e ambiente, onde foi 
debatido o tema da água, seus principais desafios e oportuni-
dades.

A empresa municipal Águas de Santarém foi distinguida, 
pela ERSAR, com o selo da Qualidade Exemplar da Água para 
Consumo Humano, relativo ao ano de 2020. Partilhamos 
o momento em que empresa recebe tão importante distinção, 
que nos orgulha a todos, e que revela o elevado desempenho 
do serviço prestado pela Águas de Santarém aos consumido-
res.

Este prémio, de âmbito nacional, é motivo de grande or-
gulho, não só pelo bom desempenho da Águas de Santarém, 
mas, igualmente, pelo trabalho e empenho de uma equipa 
competente e dedicada, que assegura, a cada dia, um abas-
tecimento de água seguro e de excelente qualidade.

O rigor e controlo da qualidade da água são uma priori-
dade para a empresa Águas de Santarém, que, sustentada pela 
monitorização laboratorial de parâmetros acreditados, ga-
rante a qualidade da água fornecida, aconselhando, assim,  
o seu consumo.

águAS – Natural de Santarém, uma água de reconhecida 
qualidade!
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Águas de Santarém no ENEG 
2021

Encontro nacional colocou o futuro em perspetiva

O Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água 
e de Saneamento (ENEG), organizado pela Associação Portu-
guesa de Distribuição e Drenagem de Água (APDA), decorreu 
de 23 a 26 de novembro, em Vilamoura, o qual contou, na 
sessão de abertura, com a intervenção de Loïc Fauchon, Pre-
sidente do World Water Council.

Com periodicidade bienal, o ENEG teve, em 2021, como 
tema central “Dificuldades na Gestão da Água e a Emergência 
Climática: Mudanças Necessárias”, um tema que não poderia 
ser mais atual e pertinente e que importa a toda a sociedade 
e ao Mundo.

O Tivoli Marina Vilamoura – Centro de Congressos foi 
o palco da 11ª edição do ENEG, evento que se assume como 
o principal fórum nacional do setor da água e do saneamento, 
e que contou com cerca de 1000 participantes, entre entidades 
gestoras, técnicos e especialistas.

A Águas de Santarém marcou, uma vez mais, presença 
neste prestigiado encontro técnico, onde a troca de ideias 
e de experiências, a partilha de conhecimento, discussão de 
problemas transversais à gestão da água e a procura de solu-
ções e estratégias inovadoras em prol de um bem de incontes-
tável importância e riqueza – a Água – estiveram no centro de 
apresentações e debates.

O programa integrou 218 comunicações – o maior núme-
ro registado desde a primeira edição em 2001 –, distribuídas 
por 12 temas: Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas; 
Economia Circular e Criação de Valor; Transição Digital e Ci-
bersegurança; Satisfação e Experiência do Cliente; Inovação; 
Abastecimento de Água; Águas Residuais e Pluviais; Gestão 
de Ativos; Economia, Legislação e Regulação; Gestão do Clien-
te na Ótica Comercial; Gestão das Organizações e do Capital 
Humano; e Comunicação do Valor da Água.

Este encontro foi, ainda, palco de sete mesas redondas 
com a participação de especialistas do setor que debateram 
temas como: O valor da água enquanto serviço público essen-
cial; Circularidade, descarbonização e sustentabilidade como 
instrumentos para a criação de valor; Perdas de Água – Mo-
delos e Metodologias para resultados de excelência; Satisfa-
ção e experiência do cliente; Gestão e Valorização das pessoas: 
desafios e oportunidades; A máquina do tempo – Visão do 
setor em 2050; e PENSAARP 2030 – onde estamos e para onde 
vamos?

No ENEG, estiveram presentes 82 stands distribuídos 
por mais de 50 empresas presentes na área de exposição, de-
dicada aos mais recentes equipamentos, produtos e serviços 
relacionados com o setor. Foram promovidos mais de uma 
dezena de encontros empresariais, que proporcionaram novas 
oportunidades para as partes envolvidas, e realizadas, no úl-
timo dia, seis visitas técnicas e culturais.

A Águas de Santarém participou, ativamente, em várias 
conferências, quer no papel de orador, quer de moderador, 
cuja partilha de experiência e conhecimento se regista:

• No âmbito do tema 4 “Satisfação e Experiência do Cliente”, 
Pedro Bernardino, Diretor Comercial, foi orador com uma 
apresentação subordinada ao tema “Impacto da pandemia 
COVID-19 na gestão da empresa da Águas de Santarém (Pe-
dro Bernardino, Susana Ferreira e Gustavo Madeira)”, fican-
do a apresentação “Grau de satisfação dos utilizadores dos 
serviços de água e saneamento da Águas de Santarém (Pedro 
Bernardino, Susana Ferreira e Gustavo Madeira)” a cargo 
de Susana Ferreira, Responsável pela Gestão de Faturação 
Cobranças e Leituras.

• Sónia Pinto, Responsável pelo Departamento de Exploração 
e Eficiência Energética, moderou as conferências no âmbito 
do tema 7 “Águas Residuais e Pluviais”, tendo sido oradora 
com a comunicação “Poluentes emergentes em sistemas de 
saneamento. Os próximos desafios para as entidades ges-
toras.”

(continua na página seguinte)
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Águas de Santarém no ENEG 
2021
(continuação da página anterior)

• O tema “Conciliação da vida profissional, familiar e pessoal” 
foi apresentado por Rui Sá, Paula Nunes e Nuno Silva, que 
decorreu no âmbito do Tema 11 “Gestão das Organizações 
e do Capital Humano”.

Águas de Santarém 
ausculta opinião dos clientes

Inquérito de Satisfação relativo ao ano 2021

Tendo em conta de que a opinião do Cliente é fundamen-
tal para a melhoria contínua do serviço público prestado, 
a Águas de Santarém informa que preparou um Inquérito de 
Satisfação, de carácter anónimo e confidencial, relativo ao ano 
de 2021, que pretende aferir o grau de satisfação dos Utiliza-
dores Finais relativo aos serviços e meios de relacionamento 
disponibilizados pela empresa, assim como perceber as suas 
expectativas e identificar eventuais oportunidades de melho-
ria.

Neste contexto, e para auscultar a opinião dos seus clien-
tes, a Águas de Santarém enviou via CTT, juntamente com 
a última fatura, um inquérito em formato papel acompanhado 
com envelope RSF, o qual se encontra, igualmente, disponível 
no website (www.aguasdesantarem.pt).

Para o sucesso desta iniciativa, é essencial a adesão 
e disponibilidade dos clientes na resposta ao inquérito, que se 
encontra disponível para preenchimento, até ao dia 31 de de-
zembro de 2021, através dos seguintes meios:
• Envelope RSF (sem custos)
• Website: https://aguasdesantarem.pt/clientes/inqueritos/

inquerito-de-satisfacao/
• App Águas de Santarém
• Presencialmente: Serviços de Atendimento (Sede 

ou Loja do Cidadão)
A Águas de Santarém apela, assim, à participação dos 

seus clientes, num estudo que considera ser de grande impor-
tância para a melhoria – que se pretende contínua – dos seus 
serviços, cujos resultados serão divulgados, posteriormente, 
no nosso website.

A Águas de Santarém agradece o valioso contributo 
e colaboração dos seus clientes!

Cuidar. Poupar. Preservar.

• A fechar o ciclo de confe-
rências, Paulo Machado, 
Diretor de Operações, foi 
orador com a apresentação 
intitulada “Impacto do fi-
nanciamento POSEUR na 
gestão de ativos da Águas 
de Santarém (Catarina 
Malha, Paulo Machado 
e Rui Alves)”, que decorreu 
no âmbito do tema 8 “Ges-
tão de Ativos”.

Os grandes desafios e as soluções para fazer face  
à emergência climática e às dificuldades na gestão da Água 
foram o foco do ENEG 2021, encontro que visou dar um con-
tributo de excelência para o desenvolvimento do setor da água 
e saneamento em Portugal e, acima de tudo, colocar o futuro 
em perspetiva.
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Águas de Santarém no FNG 
2021

A primeira edição do Festival Nacional de Gastronomia 
(FNG) remonta a 1981 (De 24-X a 1-XI), à data, denominado 
“1º Festival e Seminário Nacional de Gastronomia de Santa-
rém”, tendo sido criado com o objetivo de promover a gastro-
nomia regional, de desenvolver o turismo no interior, bem como 
de rentabilizar as infraestruturas da Feira do Ribatejo (FR/
FNNA). 

O FNG, marca consagrada junto de gastrónomos, pro-
fissionais e amantes da boa mesa, conta já com a sua 40ª edi-
ção. Este que é um certame de excelência e uma montra dos 
sabores regionais, foi considerado, em outubro, por uma re-
vista especializada, um dos 25 melhores festivais de Outono 
da Europa.

A Casa do Campino acolheu o certame de 18 a 28 de no-
vembro, na qual esteve patente uma exposição que contou 
a história do festival. Nesta edição especial, e durante 11 dias, 
Santarém celebrou o importante património que é a gastro-
nomia. Muito houve para ver, ouvir e provar, neste que 
é o evento da gastronomia, da música, cultura, artesanato 
e, este ano, de diversos chef’s de renome, afirmando-se, assim, 
Santarém como a principal capital nacional da gastronomia.

A Águas de Santarém marcou presença no stand n.º 1, 
onde promoveu a sua marca de água águAS – Natural de 
Santarém, dando a conhecer as suas garrafas de vidro reuti-
lizáveis, com o intuito de incentivar o consumo de água da tor-
neira, fomentando comportamentos ambientalmente respon-
sáveis.

“Ciclos da água: poupança é 
o futuro”

As conferências denominadas “A ternura do Festival: 
as Conversas dos Quarenta”, dedicadas a temáticas correla-
cionadas com a alimentação e a gastronomia, bem como 
as atuais agendas europeias e mundiais de sustentabilidade 
e da ecologia, decorreram no âmbito da 40.ª edição do Festi-
val Nacional de Gastronomia de Santarém e das comemorações 
dos 40 anos do mais antigo e mais amplo Festival Gastronó-
mico de Portugal.

“Ciclos da água: poupança é o futuro” foi um dos temas 
levados a debate, para o qual foi convidado o Presidente do 

Conselho de Administração da Águas de Santarém, Ramiro 
Matos, que integrou o painel, juntamente, com Nuno Medeiros, 
Diretor de Gestão de Ativos da Empresa Portuguesa das Águas 
Livres (EPAL), Luís Seabra, Presidente da Associação dos Agri-
cultores do Ribatejo (AAR), e Rui Cunha da Direção Nacional 
da Quercus.

“Distinguir dois conceitos que não são exatamente coin-
cidentes: a utilização de água versus gastar água” é funda-
mental para o Presidente do Conselho de Administração, 
o qual, no âmbito do reaproveitamento e uso regrado da água, 
lembrou o mote dado na feira técnica dedicada ao sector agrí-
cola, Agroglobal, realizada entre os dias 7 e 9 de setembro, de, 
em conjunto com a da Associação dos Agricultores do Ribate-
jo (AAR), “Lançar um projeto de reaproveitamento na agricul-
tura de águas semitratadas, ou seja, dentro do processo de 
tratamento da ETAR,… podendo ser aproveitadas na agricul-
tura”.

Sobre a influência das tecnologias nos vários setores, 
Ramiro Matos, salienta que “A evolução do setor e a questão 
da poupança da água e do aproveitamento têm que assentar 
efetivamente nas tecnologias”, referindo, ainda, como um bom 
contributo que “A tecnologia tem evoluído bastante, e é aí que 
a Águas de Santarém tem investido muito, nomeadamente na 
redução das perdas de água, com uma redução estimada de 
4% no último ano”.

Assista a esta conversa temática transmitida em strea-
ming:

https://fb.watch/9sOFzlAv_5/ 

A par da conversa “Ciclos da água: poupança é o futuro”, 
que decorreu no dia 22 de novembro, no Claustro da Casa do 
Campino, outros foram os temas levados a debate no decurso 
do FNG 2021. A saber: no dia 19 de novembro, “O café 
e os desafios da sustentabilidade”, no dia 24, “Agenda da sus-
tentabilidade: os desafios energéticos” e a fechar o ciclo de 
conferências no último dia do certame, “Os desafios do futu-
ro alimentar”.
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Águas de Santarém marca 
presença na III Feira 
Multissectorial em Amiais 
de Baixo

Mais uma ação em prol da responsabilidade ambiental

A III Feira Multissectorial / IV Festival de Sopas decorreu, 
nos dias 30 e 31 de outubro, no Recinto das Festas, em Amiais 
de Baixo, espaço que acolhe este certame desde 2018.

A inauguração esteve a cargo de Ricardo Gonçalves, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Santarém, Joaquim Neto, 
Presidente da Assembleia Municipal de Santarém, João Leite, 
Nuno Russo, Inês Barroso e Diogo Gomes, Vereadores do Mu-
nicípio, Duarte Neto, Presidente da Junta de Amiais de Baixo 
e Tiago Simões, Juiz da Comissão de Festas de Amiais de Bai-
xo.

O evento, com entrada gratuita, contou com a participa-
ção de 40 expositores e uma zona de restauração onde pude-
ram ser apreciadas 14 sopas e outros pratos típicos de Amiais 
de Baixo.

A Águas de Santarém marcou presença no certame onde 
promoveu a sua nova marca de água águAS – Natural de San-
tarém, dando a conhecer as suas garrafas de vidro reutilizáveis, 
com o propósito de incentivar o consumo responsável deste 
bem escasso, reduzindo, assim, a pegada ambiental.

O Vogal do Conselho de Administração, Diogo Gomes, 
foi orador da Conferência que se realizou no sábado, subor-
dinada ao tema “Associativismo e Empreendedorismo no De-
senvolvimento Local”, cujo vídeo pode ser visualizado:

Águas de Santarém sensibiliza 
crianças e jovens para o 
consumo sustentável de água 
em prol do compromisso 
com o meio ambiente

Ação em Escolas reforça a importância de reciclar

No âmbito da campanha de sensibilização ambiental in-
titulada “Para salvar o planeta, comece por salvar a nossa ci-
dade”, realizada em cinco Estabelecimentos de Ensino dos 
quatro Agrupamentos de Escolas do Concelho de Santarém, 
que decorreu nos meses de setembro e outubro, apresentamos 
os resultados desta iniciativa que contou com o envolvimento 
de toda a comunidade educativa.

Com esta iniciativa, direcionada, essencialmente, aos 
alunos, distribuímos 407 garrafas reutilizáveis da marca águAS 
em troca de 4.070 garrafas de plástico. No computo final, foram 
entregues, no Ecocentro em Santarém, 130 kg de garrafas de 
plástico PET, o que nos deixa orgulhosos pela adesão 
à iniciativa e pelo impacto no meio ambiente.

A par desta campanha, foram, igualmente, trocadas 100 
garrafas reutilizáveis da marca águAS por 1.000 garrafas de 
plástico, entregues na Sede da Águas de Santarém.

Os participantes envolvidos nesta iniciativa reduziram 
o plástico utilizado nas suas casas e escolas, os quais deram, 
assim, mais um passo na substituição por materiais mais ami-
gos do ambiente em prol duma causa comum: compromisso 
por um planeta mais saudável e sustentável!

Apraz-nos, pois, registar o empenho e esforço de crian-
ças e jovens, professores, auxiliares, famílias, e, bem assim, 
da comunidade em geral, que deram o seu importante contri-
buto para um ambiente mais sustentável, cujo vídeo do lança-
mento da campanha pode ser visualizado:

Mais informações e outras formas de salvar o planeta 
em www.aguasdesantarem.pt e nas nossas redes sociais 
@aguasdesantarem!

A Águas de Santarém e o Planeta agradecem!
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19 de novembro | Dia Mundial 
do Saneamento

É tempo de “dar voz” a esta preocupação humanitária

O Dia Mundial do Saneamento é celebrado, anualmente, 
a 19 de novembro. Este dia, implementado por meio da Reso-
lução A/RES/67/291, adotado na Assembleia Geral das Nações 
Unidas, a 24 de julho de 2013, traduz uma preocupação hu-
manitária pela defesa dos direitos do indivíduo, nomeadamen-
te o acesso ao saneamento básico.

O saneamento básico é, pois, um direito humano indis-
sociável de uma vida condigna e que deve estar ao alcance de 
todos, sem exceção.

No mundo, em pleno século XXI, cerca de 2,2 biliões de 
pessoas vivem sem acesso a água potável e 4,2 biliões de pes-
soas – mais de metade da população global – vivem sem aces-
so a um sistema de saneamento básico seguro.

A carência de serviços de água e saneamento, e até a sua 
privação, constitui, na realidade, uma ameaça à saúde, à er-
radicação da pobreza e ao desenvolvimento económico e so-
cial.

É de extrema importância, em particular nos tempos de 
pandemia que vivemos, que sejam tomadas medidas urgentes 
para enfrentar esta crise sanitária e, assim, atingir a Meta 6 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, designada 
“Água potável e Saneamento”, que visa garantir, até 2030, 
a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do 
saneamento para todos.

Para atingir esta meta, importa adotar comportamentos 
que não prejudiquem o saneamento, devendo cada um de nós 
fazer a sua parte por meio de gestos simples, mas tão impor-
tantes, como evitar deitar para a sanita objetos como toalhitas, 
fraldas, fio dentário, algodão, cotonetes, cabelos, lenços de 
papel, restos de comida, entre outros.

Esta efeméride remete para a consciencialização de que 
o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 
todos é um tema da maior atualidade e que a todos deve obri-
gar.

10 de dezembro | Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos

Em 2021, a Igualdade é o tema central

O Dia Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) é co-
memorado na data em que a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) foi oficializada.

Há 73 anos, a 10 de dezembro de 1948, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas criava a referida declaração, com 
o objetivo de promover a paz e preservar a humanidade, es-
tabelecendo, pela primeira vez, a proteção universal dos di-
reitos humanos, enumerando, em trinta artigos, os direitos 
básicos que devem assistir a todos, e cada um, dos cidadãos, 
independentemente de raça, cor, religião, sexo, nacionalida-
de, etnia, idioma, opinião política ou qualquer outra condição.

Este documento, assinado por 58 Estados, e que surgiu 
três anos após o final da II Guerra Mundial, marcou a primeira 
ocasião em que os países chegaram a um acordo sobre uma 
declaração abrangente de direitos humanos inalienáveis.

Esta data pretende, essencialmente, recordar a neces-
sidade de lutar por ações concretas dos Estados e da socie-
dade no intuito de garantir os direitos civis e políticos – como 
o direito à vida, à liberdade, à liberdade de expressão e priva-
cidade –, bem como os direitos económicos, sociais e culturais 
– como o direito à segurança social, à saúde e educação –, 
a toda a população mundial, sem exceção e sem discriminação.

A cada ano, um tema específico é escolhido para ser abor-
dado no Dia Internacional dos Direitos Humanos, cujas temá-
ticas centram-se na divulgação dos Direitos Humanos e na ne-
cessidade da reivindicação dos direitos ainda não garantidos. 
Em 2021, o tema é “Igualdade – Reduzir as desigualdades 
e fazer avançar os Direitos Humanos”, o qual remete para 
o Artigo 1.º:

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dig-
nidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 
agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.”

10 de dezembro é, também, o “Dia Nacional dos Direitos 
Humanos”, instituído pela Assembleia da República, através 
da Resolução n.º 69/98, de 22 de dezembro; sendo, igualmen-
te, assinalado com a atribuição do Prémio Nobel da Paz, data 
da morte de Alfred Nobel. A cerimónia decorreu em Oslo, na 
Noruega, com a entrega do prémio aos jornalistas Maria Res-
sa e Dmitry Muratov, que lutam pela liberdade de expressão 
e contra o autoritarismo nas Filipinas e Rússia, respetivamen-
te.

Uma das formas de reduzir as desigualdades, em linha 
com a Meta 6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
é o acesso a saneamento e higiene, no qual a água assume 
o papel principal, sendo fator preponderante no desenvolvi-
mento sustentável, com vista à concretização da Agenda 2030.

A promoção e defesa dos direitos humanos dependem 
do esforço, dedicação e empenho contínuo e coletivo.
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Tarifário 2022
A empresa Águas de Santarém sensível aos problemas so-

ciais e económicos provocados pela atual conjuntura da pande-
mia, e com o propósito de incentivar a poupança de água e pro-
mover uma maior consciencialização ambiental, irá manter, em 
2022, o Tarifário de 2021 que se encontra em vigor até ao final do 
presente ano e que pode ser consultado em:

https://aguasdesantarem.pt/clientes/tarifario-2021/

Corrida Sempre Mulher 
Virtual do Natal 2021

A Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro 
da Mama, na impossibilidade da realização de eventos presen-
ciais de massa sem quaisquer restrições como acontecia antes 
da pandemia, decidiu lançar a 2ª edição da Corrida Sempre Mu-
lher Virtual do Natal 2021 (www.corridasempremulhervirtual.
com).

Cada participante escolhe, no período de 24 a 31 de de-
zembro, a hora e local que lhe for mais conveniente para cami-
nhar ou correr, respeitando as normas de segurança da Direção 
Geral da Saúde (DGS) que estiverem em vigor à data para o exer-
cício físico ao ar livre. Após a atividade, cada participante deverá 
enviar uma fotografia, preferencialmente, com a t-shirt vestida 
para info.corridasempremulher@gmail.com.

A Águas de Santarém decidiu associar-se a tão nobre cau-
sa, disponibilizando-se a adquirir o Kit da Corrida (T-Shirt e Sa-
co-Mochila) para cada uma das colaboradoras que demonstrou 
interesse em se associar a esta causa, sendo que os fundos anga-
riados reverteram para a referida Associação.

E porque é Natal..
A Águas de Santarém recebeu esta quadra de coração 

cheio         e deseja a todos um Feliz Natal e que o 2022 seja um 
ano pleno de realizações, com saúde, paz e harmonia!

Aposta na redução das 
perdas de água

No âmbito da candidatura ao POSEUR – Programa Ope-
racional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 
e com o olhar no Concelho, a empresa continua a investir no 
projeto de Monitorização e Controlo das Perdas de Água, cujo 
principal objetivo é a concretização de diversas intervenções 
no sistema de abastecimento de água, com vista à melhoria da 
sua eficiência hidráulica, a par da redução de custos operacio-
nais e de perdas de água. O terceiro anúncio, publicado na 
primeira quinzena de junho, foi subordinado ao tema: Deteção 
de Fugas; Deteção de Fugas por Correlação Acústica e Deteção 
de ligações ilícitas:

NOTA INFORMATIVA | Custo das Linhas 
telefónicas para contacto do consumidor
• Número verde: Chamada gratuita
• Número fixo: Chamada para a rede fixa nacional
• Número móvel: Chamada para a rede móvel  

nacional



10Edição n.º 4 | dezembro 2021

Datas comemorativas
•  11  novembro | Dia Mundial da Qualidade

• 10 dezembro | Dia Internacional dos Direitos Humanos

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

Em cada edição da águAS Newsletter, a água assumi-
rá o papel principal numa receita.  Siga todas as recei-
tas que publicaremos.

Rui Sá
Resp. Departamento de Recursos 
Humanos e Administrativo

Livro -  Afundem o Bismarck de C. S. Forester
Filme - O Resgate do Soldado Ryan de Steven Spielberg
Música - Show Me The Way de Peter Frampton
Viagem - A que ainda não fiz
Ídolo - Não tenho. Tenho admiração por trabalho, 
dedicação e meritocracia. 
Lema de Vida - Não deixes para hoje o que devias ter feito 
ontem

Coscorões
Ingredientes
1 kg de farinha
5 ovos inteiros
1 cálice de aguardente
Sumo e raspa de 4 laranjas
2 dl de água
Casca e raspa de 1 limão
1 pau de canela
1 dl de azeite
1 colher de sopa de manteiga
1 pitada de sal
1 cálice de Vinho do Porto

Preparação
1. Leva a ferver a água, a manteiga, o pau de canela, 

o azeite, o sal e a casca de limão.
2. Num alguidar, coloca a farinha sobre um lado e os res-

tantes ingredientes do outro lado: o sumo e raspa das 
laranjas, a raspa de limão, a aguardente (por cima da 
farinha) e os ovos.

3. Vai amassando, juntamente com a água fervida.
4. Por fim, junta um cálice de Vinho do Porto.
5. Amassa muito bem e deixe descansar, no mínimo, trin-

ta minutos, em lugar aquecido.
6. Polvilhe a bancada com farinha e tenda pequenas por-

ções de massa com o rolo. Deve ficar muito fina, com 
mais ou menos 2 milímetros, fazendo cortes ao meio 
para ficar com o formato tradicional de coscorão.

7. Os coscorões devem ser todos cortados e colocados 
em tabuleiro a levedar mais um pouco.

8. Frite-os em óleo bem quente.
9. Retire e coloque os coscorões sobre papel para remo-

ver o excesso de óleo.
10. À medida que vai fritando, polvilha com açúcar e ca-

nela.
Receita: D. Maria

Na águAS, a escolha por… 

águAS na cozinha

Em tempos de pandemia, 
privilegie os canais digitais:

Cuidar. Poupar. Preservar.

A.S. – Empresa das Águas de Santarém – EM, S.A 
Praça Visc. Serra do Pilar, apartado 337,
2001-904 Santarém

Geral:
243 305 050

Roturas:
800 209 973

geral@aguasdesantarem.pt

www.aguasdesantarem.pt

www.aguasdesantarem.pt/app/

facebook.com/aguasdesantarem

instagram.com/aguasdesantarem

@


