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Editorial

Seja bem-vindo(a) a este novo formato da Águas 

de Santarém. É um formato jovem, que quer ser dinâmico, 

interativo e divulgador daquela que é a atividade 

desta empresa.

Passaremos a dar a conhecer, em periodicidade 

trimestral, não só as principais obras, desafios 

e objetivos, mas também aqueles que diariamente 

contribuem para que seja tão simples ter água com 

um normal gesto de abrir a torneira.    

A Águas de Santarém é muito para além da gestão 

dos sistemas. Tem atividades de promoção ambiental, 

tem muitas relações institucionais, projetos e vivências. 

Acima de tudo, a Águas tem rostos, tem colaboradores 

empenhados, motivados,  resilientes, que fazem da qua-

lidade deste serviço público, uma meta diária das suas 

agendas.

Não queremos ser apenas um serviço que lê conta-

dores e fatura mensalmente um bem essencial. Como so-

mos muito mais do que isso, vimos dar a conhecer 

a nossa atividade e os nossos rostos, pois a Águas está 

agora mais perto de cada um dos seus clientes 

e munícipes de Santarém. A Águas quer estar ativamente 

na sociedade, nas escolas, nas empresas, promovendo 

ações, sensibilizando comportamentos, fomentando par-

cerias e gerando conhecimento. Este é, apenas, mais um 

passo na sua direção.

     

Ramiro Matos    

Presidente do Conselho de Administração

Facebook e Instagram:
A Águas de Santarém 
assinalou, a 9 de janeiro,
o início da presença nas
redes sociais

Com o crescente e já muito elevado número de utilizado-

res das redes sociais, a atual administração preparou 

a criação de mais dois canais de comunicação e interação com 

os seus clientes.

A empresa pretende, através de uma interação direta, 

construir uma relação de confiança com o seu público alvo 

e aqui comunicar campanhas de sensibilização, vicissitudes 

das redes, tarifários, apoios concedidos e uma resposta 

célere aos pedidos dos munícipes.

Para o Presidente do Conselho de Administração 

da empresa, Ramiro Matos, “Apesar de um pouco tardia, esta 

nova presença nas redes sociais insere-se numa politica 

de modernização da empresa, numa maior aposta nas novas 

tecnologias ao serviço do cidadão e, sobretudo, no estreita-

mento da relação com o cliente, aproximando-o da atividade 

da empresa e contribuindo para uma mais célere e eficaz 

resolução das questões relacionadas com o abastecimento 

de água e saneamento”.

Esta presença demonstra ainda a consolidação da trans-

parência da nossa atividade, mostrando quem somos 

e no que podemos colaborar com as famílias, empresas 

e demais entidades do concelho de Santarém.

facebook.com/aguasdesantarem instagram.com/aguasdesantarem
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22 de março | Dia Mundial da 
Água: Um dia para refletir e agir

O Dia Mundial da Água é celebrado, a 22 de março, com 

o propósito de chamar a atenção de todos sobre a importância 

da água e defender a gestão sustentável dos recursos hídricos.

Este dia, proclamado por meio da Resolução 

A/RES/47/193 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 22 

de dezembro de 1992, em conformidade com as recomenda-

ções da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, é comemorado, anualmente, 

desde 1993.

A cada ano, e sob a coordenação do Programa Mundial 

de Avaliação da Água (WWAP) da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 

nome da Água das Nações Unidas (UN-Water), é lançado um 

novo Relatório do Desenvolvimento Mundial da Água com o 

intuito de fornecer ferramentas para formular e implementar 

políticas sustentáveis para a água.   

O lema em 2021 é “Valorizar a água”. O Dia Mundial 

da Água foi criado para lembrar a responsabilidade que temos 

sobre a água no planeta, enquanto bem essencial à vida, que 

deve ser utilizado para benefício do Homem, sem comprome-

ter as necessidades dos ecossistemas e a continuidade hídri-

ca dos recursos de água. 

É, pois, imperioso que cada um de nós lhe atribua 

o devido valor e a preserve, praticando maneiras 

de economizar, reutilizar e de a utilizar da forma mais racional 

e eficiente possível, pensando, sempre, no equilíbrio 

do nosso planeta e nas gerações futuras.

Consciente da importância e pertinência desta temática, 

a empresa pretendeu dar o seu contributona redução 

da pegada ambiental, através da sensibilização da população 

para o consumo de água da torneira – segura e de reconhecida 

qualidade confirmada pela Entidade Reguladora dos 

Serviços de Água e Resíduos –, em substituição da água 

engarrafada, almejando a que a mudança, de cada um, 

para comportamentos mais responsáveis, do ponto de vista 

ambiental e da sustentabilidade, possa, gradualmente, 

incentivar outros num objetivo comum. 

 

Foi com este mote, que a empresa lançou, naquele dia reple-

to de simbolismo, uma nova garrafa de água da marca águAS 

– Natural de Santarém. A par de mais uma aposta em materiais 

amigos do ambiente, esta garrafa pretende incentivar o con-

sumo de água da torneira em qualquer lugar, em detrimento 

da água engarrafada.Uma garrafa prática, leve, atrativa 

e de fácil transporte.

Em breve, perto de si. Convictos de que, no dia dedicado 

à água, era o momento certo para promover um movimento, 

o mais abrangente possível, de reflexão sobre um bem precio-

so, essencial, finito e, bem assim, sobre o seu “valor”, a Águas 

de Santarém aliou-se, naturalmente, à campanha 

de sensibilização, a nível nacional, promovida pela APDA – 

Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, 

designada “H2Off – Hora de fechar a torneira”.

O apelo foi simples: fechar a torneira às 22 horas no dia 

22 de março. Uma hora sem consumir água, enquanto ato de-

liberado, como forma de refletir, em consciência, sobre 

a importância da água e a sua finitude.

 

A empresa aliou-se, igualmente, à campanha online 

da Associação Ambientalista ZERO “Água da Torneira. 

A bebida preferida.”, que visa incentivar ao consumo de água 

da torneira, reduzindo, assim, as pegadas de carbono, 

energética e hídrica.

Procure esta e outras notícias em:

www.aguasdesantarem.pt
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Aprovado Plano de Formação 
Profissional para 2021, o que 
se traduz numa forte aposta 
da empresa no seu capital 
humano

Tendo em vista a aquisição e desenvolvimento 

de melhores níveis de motivação e competências funcionais 

por parte dos seus colaboradores, a Águas de Santarém 

aprovou o Plano de Formação Profissional para 

o ano 2021, com um valor de investimento previsto de 50.000 

€, que significa um aumento superior a 800% relativamen-

te à média dos últimos 5 anos. A formação contínua e a 

formação para a valorização profissional assentam em três 

eixos distintos: nível estratégico, nível 

de desenvolvimento técnico e nível de desenvolvimento 

pessoal e/ou operacional.

Considerado como um investimento com forte 

retorno, para os trabalhadores, empresa e respetivos 

clientes, prevêem-se ações de formação em diversas áreas 

como o Desenvolvimento Pessoal, Informática, Segurança 

e Saúde no Trabalho, Gestão de Serviços de Água, Gestão 

integrada de Sistemas de Qualidade, Ambiente 

e Segurança, entre outras, tendo sempre a preocupação 

de proporcionar a todos e cada um dos colaboradores uma 

procura ativa pelo conhecimento através de uma formação 

à medida e adequada ao desempenho das funções.

Com uma forte aposta e valorização do seu capital 

humano, a empresa pretende, a par do cumprimento 

da legislação em vigor, contribuir para a qualificação dos 

seus colaboradores de forma a permitir o acesso a novas 

competências e atualizar as já adquiridas pela experiência 

profissional, prevendo investir, de forma ímpar 

no contexto dos últimos anos, uma verba expressiva 

na formação dos seus trabalhadores, de todas as categorias 

profissionais. O Conselho de Administração considera 

a formação dos seus ativos de particular relevância, pelo 

que continuará a demonstrar o seu envolvimento e apoio 

em tão importante desígnio.

Remodelação da ETAR 
de Santarém com conclusão 
de projeto prevista para 2021

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

de Santarém entrou em funcionamento há mais de vinte anos 

e continua a apresentar uma extrema relevância, nos sistema-

de drenagem e tratamento de água residual, atualmente em 

exploração, pela A.S. – Empresa das Águas de Santarém – EM, 

S.A. Estando o horizonte temporal projetado atingido, torna-

-se imperativo edificar uma nova ETAR. Num primeiro momen-

to, a nova infraestrutura deverá garantir o cumprimento de 

todas condições (valores limite de emissão) 

impostas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Pese 

embora, atualmente a ETAR ainda esteja a cumprir as condi-

ções impostas, no entanto, atendendo às alterações legislati-

vas e às crescentes preocupações com a sustentabilidade 

ambiental, será expectável que, a muito curto prazo, tal 

deixe de se verificar. A remodelação da ETAR de Santarém 

visa, igualmente, a edificação de uma infraestrutura eficaz, 

eficiente, económica e energeticamente otimizada no proces-

so de tratamento.   Neste contexto, o projeto de reabilitação 

ETAR de Santarém será concluído no decurso do exercício de 

2021.

Reforço estrutural de coletor | 
São Domingos – Santarém

A empresa iniciou, no dia 22 de março, os trabalhos 

relativos à Empreitada “Reabilitação de coletor na Av. Marquês 

de Pombal – Santarém”, com uma duração estimada de 30 

dias. 

A intervenção consistirá na reabilitação de aproximada-

mente 550 metros lineares de coletor de drenagem de águas 

residuais domésticas que serve a Av. Marquês de Pombal, 

na zona de São Domingos, em Santarém, sendo esta realizada 

sem recurso a abertura de vala – solução construtiva tipo no 

digging, de modo a minimizar o impacto da obra numa zona 

residencial de elevada densidade populacional, o que 

se estima resulte numa redução dos inconvenientes para 

os utentes pedonais e de trânsito, bem como no prazo 

da referida intervenção.

Preconiza-se, também, a reabilitação das caixas 

de visita e de ramal existentes.
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Investimento na redução 
de perdas de água

SERVIÇOS DE DETEÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA

A Águas de Santarém tem investido, ao longo dos anos, 

no aumento da eficiência do uso de água, quer seja na criação 

de equipas para deteção de fugas, na substituição de condutas 

antigas, na reabilitação das instalações (reservatórios 

e estações elevatórias), na criação de novas ZMC’s – Zonas 
de  

Monitorização e Controlo, aplicando as melhores metodolo-

gias nesta área. O significativo investimento, cinco vezes su-

perior ao realizado no ano anterior, assenta na aposta 

da empresa de reduzir, de forma consistente e contínua, 

as perdas de água, com o objetivo de melhorar este impor-

tante indicador.

O aparecimento de fugas de água é uma realidade 

em qualquer sistema de abastecimento e distribuição de água, 

sendo, pois, uma preocupação constante para a empresa 

a sua deteção, sempre com o objetivo último de identificar 

e localizar, com eficácia e de forma célere, as fugas de água.

A perda de água, para além de representar decréscimo 

nos proveitos, tem uma forte componente ambiental 

e estrutural, nomeadamente de preservação deste bem 

escasso e essencial, bem como na estabilidade de terrenos, 

construções envolventes e eventuais perdas de condutas.

Segundo o Presidente do Conselho de Administração “A 

empresa vai investir muito na deteção de perdas de água, seja 

por furto ou por razões naturais que afetam as condutas, uma 

vez  que a eficiência da gestão dos sistemas de abastecimen-

to de água passa muito por este indicador. Não podemos apre-

goar a proteção de um bem escasso e ao mesmo tempo per-

mitir que ele se perca sem utilização ou com violação das 

regras que se aplicam a todos.”.

Com uma aposta clara na modernização e maior 

eficiência das redes existentes, a Águas de Santarém, iniciou 

a construção da Estação Elevatória da Bacia de D. Rita que 

ficará situada em terreno localizado junto da Estrada 

de Alfange, em Santarém.

     

      Esta obra, que conta com um investimento no valor 

de 178.513,90 €, vai permitir solucionar o problema dos 

esgotos da zona do Centro Histórico de Santarém, 

correspondente à zona da Rua Braamcamp Freire e Av. 5 

de Outubro e áreas envolventes. Com esta intervenção, 

os esgotos passarão a ser recolhidos com infraestruturas apro-

priadas e encaminhados para a ETAR de Santarém, onde se-

rão devidamente tratados e a água devolvida ao meio 

ambiente. A empreitada inclui, também, a remodelação 

do sistema de coletores que afluirão à nova Estação Elevató-

ria de Águas Residuais Domésticas (EEAR) e a construção da 

conduta elevatória que conduzirá as águas residuais 

à rede de saneamento existente. O arranque desta obra teve 

início no passado dia 4 de fevereiro, a qual tem um prazo 

de execução de 150 dias. A Águas de Santarém congratula-se 

com o início desta empreitada que constitui um sólido 

contributo para uma gestão eficiente e ambientalmente 

sustentável das águas residuais, servindo diretamente uma 

população estimada de cerca de 800 habitantes da cidade de 

Santarém, mas com impacto positivo em todo o concelho.

Construção da Estação 
Elevatória da Bacia de D. Rita 
arranca em prol de uma gestão 
eficiente e ambientalmente 
sustentável
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Sistema de Telegestão

A empresa pretende apostar em novo sistema 

de monitorização e controlo do Sistema de Abastecimen-

to de Água no Concelho de Santarém.

A implementação deste novo sistema, que tem 

um valor base para concurso de 620.000 € e que terá 

cofinanciamento comunitário parcial no âmbito 

do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos, substituirá o existente, 

mas já vetusto, que foi implementado na década de 90. 

O novo sistema de telegestão, constituído pelos 

componentes de centro de comando, sistema de super-

visão SCADA e plataforma WEB, permitirá a integração 

de sistemas de gestão de informação, nomeadamente 

NAVIA e SIG, com a telegestão, possibilitando, assim, 

uma gestão técnica eficiente dos sistemas de abasteci-

mento de água. 

Este sistema de telegestão deverá integrar os 21 

sistemas de abastecimento de água, nos quais 

se inserem as 71 instalações físicas que irão ser dotadas 

de autómatos programáveis para comunicação com 

o centro de comando.

O sistema a implementar trará aumento das capa-

cidades, nomeadamente de operação remota, de moni-

torização de caudais, pressões e de ZMC’s (Zona de Mo-

nitorização e Controlo)  entre outras, permitindo uma 

atuação mais precisa e com identificação prévia das ocor-

rências, com o objetivo final de maior controlo 

sobre avarias, perdas de água e outros eventuais cons-

trangimentos na rede de abastecimento de água, dimi-

nuindo, em consequência, os tempos de resposta 

na solução dos problemas.

Aluguer operacional de 
viaturas elétricas visa a 
redução da pegada ambiental 
no Concelho de Santarém

Num mundo cada vez mais sensível às questões ambien-

tais, a tendência é a da substituição, nos próximos anos, dos 

veículos a combustão por veículos elétricos, o que se justifica 

pelos avanços da tecnologia, pelos incentivos fiscais e pela 

consciência de sustentabilidade ambiental que a todos deve 

obrigar.

Estando a finalizar o contrato de aluguer operacional de 

uma parte da sua frota, até agora apenas constituída por via-

turas com motores de combustão, o Conselho de Administra-

ção da AS aprovou a abertura de procedimento por concurso 

público para aluguer operacional de 10 viaturas elétricas (cin-

co veículos ligeiros de mercadorias e cinco 

de passageiros), por um período de 48 meses, que constitui o 

início da substituição de todas as viaturas que não requeiram 

características especiais, tornando, assim, os seus 

serviços mais eficientes do ponto de vista ambiental.

A aposta da empresa em reduzir, largamente, 

a sua pegada ambiental e a produção de gases poluentes 

no Concelho de Santarém, fica, assim, marcada pela abertu-

ra deste primeiro concurso, em que apenas são permitidas 

propostas para viaturas elétricas, entre outros que serão 

lançados no âmbito de um processo gradual a curto/médio 

prazo, consoante forem terminando os atuais contratos.

Com o início do ciclo de reposição de toda a frota 

em aluguer operacional, nomeadamente para leitores 

e pessoal operacional, cujo trabalho é realizado, maioritaria-

mente, em meios urbanos do Concelho, é dado mais 

um passo em prol de um meio ambiente mais sustentável, 

promovendo a descarbonização e a melhoria do desempenho 

ambiental do parque de veículos da empresa, reduzindo, assim, 

as emissões poluentes com graves implicações para a saúde da 

população e que impactam, diretamente, na qualidade 

do ar e, até, da água, ao mesmo tempo que se obtêmpoupan-

ças financeiras, considerando a maior eficiência energética 

destas viaturas.

Cuidar. Poupar. Preservar.
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Novo Tarifário a partir 
de 1 de janeiro de 2021

A empresa Águas de Santarém, sensível aos problemas 

sociais e económicos provocados pela atual conjuntura 

da pandemia, com o propósito de incentivar a poupança 

de água e de promover uma maior consciencialização 

ambiental procedeu a diferentes alterações ao seu tarifário.

As alterações destinam-se, também, a poder aliviar 

as famílias do impacto que irão sofrer em 2021, decorrente do 

aumento da taxa de gestão de resíduos, decidida centralmen-

te, e que irá ser cobrada na fatura da água, sem prejuízo de não 

se conter nas atribuições ou decisões desta empresa.As alte-

rações introduzidas ao tarifário para 2021 foram 

as seguintes:

     

• Redução do 1º escalão da tarifa variável de clientes 

  domésticos, em 4,68%, para 0,4299€ (abrange todos 

     os consumidores);    

• Aumento do 4º escalão da tarifa variável de clientes 

  domésticos, em 5,65%, para 2,3487€ (este aumento 

     compensa em 2/3 a redução do 1º escalão);

• Autonomização de uma tarifa variável social não doméstica, 

de escalão único, para IPSS, com uma redução de 40% do 

valor atual, no valor de 0,8898€;

• Aumento do limite máximo dos escalões das tarifas variáveis 

para famílias numerosas em 1m3, passando de 3m3 para 

4m3 por cada elemento da família a partir de 4 pessoas;

• Redução da tarifa fixa de abastecimento de água, para  

famílias numerosas, em 31,8% para 0,1000€/dia;

• Aumento do rendimento máximo em 30% por cada 

dependente do agregado familiar na elegibilidade para 

a tarifa social;

• Isenção de cobrança de tarifas de colocação e retirada 

de contadores, desde que não tenha sido realizado nenhum 

contrato num período inferior a 12 meses para o mesmo 

titular no mesmo local;

• Isenção de pagamento de ligações de ramais, até uma dis-

tância de 20 metros, para clientes abrangidos pelo tarifário 

social.

Todos os valores apresentados são acrescidos de IVA 

à taxa legal em vigor.

Estas medidas têm subjacentes princípios de justiça 

social, de sustentabilidade e eficiência e de proporcionalida-

de entre proveitos e custos da gestão dos sistemas de abaste-

cimento de água e de águas residuais. Procurou-se, também, 

convergir com as recomendações da Associação Portuguesa 

de Famílias Numerosas, readaptando o tarifário, com 

introdução de novas medidas com o intuito de introduzir maior 

justiça, reduzindo o impacto financeiro decorrente do maior 

número de pessoas que compõem o agregado familiar.

Como está de leituras?

Privilegie os canais digitais e comunique-nos, mensal-

mente, a leitura do seu contador, na data indicada na fatura. 

Evite estimativas e acertos de maior valor.

     

Como comunicar a leitura do seu contador

     

       Comunique, mensalmente, a leitura do seu contador 

de forma rápida, simples e cómoda, através dos seguintes 

meios:      

      
• Telefone: 243 305 050
• Morada: Praça Visconde Serra do Pilar, apartado 337 
                    2001-904 Santarém
• Website: www.aguasdesantarem.pt            
   | Área de Cliente\Comunicação com a empresa\
   Comunicação de Leituras
• E-mail: geral@aguasdesantarem.pt
• Redes Sociais: facebook.com/aguasdesantarem
                              instagram.com/aguasdesantarem

     

Como ler corretamente o seu contador

Confirme o número do Contador (disponível no meio 

da fatura, à direita do gráfico de consumos) e faculte apenas 

os números com o fundo branco ou preto, como se ilustra infra:

         
       Confirme o número do Contador (disponível no meio da 
fatura, à direita do gráfico de consumos), devendo respeitar 
o intervalo aí constante.

O que precisa de nos comunicar

• Titular do Contrato;
• Telefone para contacto;
• E-mail;
• Código do Arruamento;
• Leitura.

Quais são as vantagens de nos comunicar a leitura

• Evita a estimativa de consumo; por valores faturados 

   em excesso ou defeito;

• Permite o acompanhamento dos consumos e, em consequência,   

   um melhor  ajustamento  de  comportamentos;

• Permite detetar fugas ou roturas (visíveis ou não), promovendo, 

   assim, a redução de perdas de água. 

Leitura correta: 192
Leitura incorreta: 

192538
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Prémio Águas de Santarém | 
CIJVS

O CIJVS – Centro de Investigação Prof. Doutor Joaquim 

Veríssimo Serrão criou o “Prémio Águas de Santarém”, com o 

propósito de distinguir e premiar Membros do CIJVS 

nacionais ou estrangeiros, de reconhecido mérito científico e/

ou cultural, que tenham contribuído de forma notável para o 

progresso e engrandecimento da Ciência e/ou Cultura 

e para a projeção internacional do País. Com o patrocínio 

da Águas de Santarém, que reflete a sua consciência e preo-

cupação no incentivo à investigação e ciência, o prémio será 

atribuído, por deliberação do Júri, ao melhor trabalho 

de investigação, original, em todos os domínios das Ciências 

Sociais e Humanas / Ciências e Tecnologias.  A par desta 

colaboração, o Presidente do Conselho de Administração 

da AS fará uma Comunicação, a realizar no próximo dia 29 de 

abril, numa Assembleia de Investigadores,  com a entrega do 

referido prémio no dia em que é celebrado o Aniversário do 

CIJVS, a ocorrer em maio de 2021.

Nova marca de água águAS – 
Natural de Santarém

Foi com grande orgulho que a empresa anunciou a nova 

marca de água de Santarém, amiga do ambiente: a águAS. 

A marca de água que não deixa marca no planeta. A sustenta-

bilidade foi a palavra chave do seu lançamento, pretendo, as-

sim, que a água do município chegue a todos através 

de um gesto simples, como o de abrir a torneira.

A marca foi apresentada na sessão inaugural do evento 

“Sabores e Saberes – 40 anos de História”, que decorreu 

de 15 a 25 de outubro de 2020, na Casa do Campino – Santa-

rém, encabeçada pelo presidente da Câmara Municipal 

de Santarém, Ricardo Gonçalves, e pelo presidente do Con-

selho de Administração da empresa municipal Águas 

de Santarém, Ramiro Matos, que ofereceram a garrafa 

n.1º ao afamado Chef José Avillez.

A empresa marcou presença no evento com um stand 

próprio, onde divulgou a sua nova aposta. As garrafas de vidro 

reutilizáveis da marca águAS – Natural de Santarém estiveram 

presentes em todos os balcões de showcooking e nos dez 

restaurantes aderentes, que continuam a ter disponíveis 

as referidas garrafas, provando ser a melhor escolha para be-

ber e para todas as atividades que implicam o seu uso.

Medidas de Apoio
Extraordinário | COVID

No âmbito do atual estado de emergência 

em Portugal, a Águas de Santarém e a Câmara Muni-

cipal de Santarém decidiram, novamente, a adoção 

de medidas extraordinárias de apoio aos consumido-

res não domésticos e domésticos no Concelho de San-

tarém, alinhadas num conjunto de medidas mais vas-

to de iniciativa do Município de Santarém. Desta 

forma, nos meses de novembro e dezembro de 2020 

foram implementadas as seguintes medidas de apoio 

extraordinário:   

    

Os apoios aplicaram-se nas tarifas de água, 

saneamento e resíduos sólidos.

O lançamento da águAS – momento muito importante 

para a empresa – traduziu-se numa medida fulcral 

de incentivo ao consumo responsável de um produto 

de qualidade comprovada, que reduz a pegada ambiental, 

promovendo, assim, a economia local e uma vida mais 

saudável.

Suspensão da cobrança das tarifas fixas e 

50% das tarifas variáveis de todas as IPSS do 

Concelho;

Suspensão da cobrança das tarifas fixas para 

clientes não-domésticos incluídos nas seguintes 

tipologias: alojamento local, beneficência,  

comércio, hotelaria, indústria e serviços;

Apoio extraordinário de redução de 50% 

das tarifas variáveis para clientes cujo CAE 

principal seja de Hotelaria (CAE 5511e 5512) 

ou Restauração (CAE 5610);

Prorrogação dos prazos de pagamento e 

faturas de água sem juros e facilitar o pag-

amento a prestações de valores em dívida.

Fotografia por ©Joaquim Machado

1.

2.

3.

4.
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Águas de Santarém adjudica 
empreitada de reabilitação 
de estradas degradadas com 
a construção ou reparação 
de redes de saneamento 
no concelho de Santarém

O Conselho de Administração da Águas de Santarém 

aprovou a adjudicação da empreitada em epígrafe, numa 

tentativa de reforçar a reparação das estradas do concelho 

que apresentam sinais de degradação em consequência 

de intervenções da empresa.

Não obstante existirem, continuamente, empreitadas 

adjudicadas para abertura e tapamento de valas, não têm sido 

alcançados os objetivos com tais adjudicações, sendo que, 

por falta de resposta célere dos empreiteiros 

nas empreitadas de reparação, bem como por demora 

na eliminação de defeitos reclamados nas diversas empreita-

das de reabilitação das redes, o pavimento mantém-se por 

reparar por tempo demasiado dilatado.

Esta empreitada pretende, assim, colmatar a degradação 

de estradas e arruamentos com utilização de garantias de em-

preitadas e como forma de promover uma mais rápida repa-

ração das vias que foram objeto de intervenções.

A empreitada, que conta com um investimento total 

de 744.815,70 €, será realizada em dois lotes distintos, 

com um prazo de execução de 120 dias cada.

Os trabalhos de pavimentação, que visam melhorar 

as condições de circulação e segurança rodoviária, terão uma 

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

Almoster – Vila Nova do Coito, Arneiro de Tremês – Carvoeira, 

Atalaia, Azóia de Cima, Casais da Ferreira – Casais 

das Milhariças – Arneiro das Milhariças, Fontainhas, Ponte 

do Celeiro – Alto de Almodelim, Póvoa de Santarém e Santos.

Procuramos com esta intervenção, e mediante informa-

ção técnica de prioridades, em estreita articulação 

com a Câmara Municipal de Santarém, dar resposta adequa-

da às necessidades de conforto e segurança de mobilidade, 

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

Reformulação dos órgãos 
sociais  

A Assembleia Geral da empresa municipal Águas 

de Santarém empossou, a 13 de janeiro, a nova vogal 

do Conselho de Administração, Manuela Dinis, em face de 

renúncia, para completar o mandato em curso – quadriénio 

2020|2023. Todos os elementos do Conselho 

de Administração exercem funções não executivas.

 A par da reformulação deste órgão social, a Águas de 

Santarém deixa de ter um membro do Conselho 

de Administração com funções executivas e remuneradas, 

cabendo ao novo Diretor Geral, Gustavo Madeira, a exe-

cução das deliberações do Conselho de Administração.

Os restantes órgãos, nomeadamente Assembleia 

Geral, Fiscal Único e Representante do Acionista Único, 

mantêm-se inalterados.

 

Diretor Geral, Gustavo Madeira

Órgãos Sociais

Se ainda não deu a leitura do seu contador, faça-o, na data indicada 
na fatura, pelos canais digitais. Evite estimativas e acertos de acerto maior.
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Datas comemorativas

•  1 fevereiro | 13 anos ao seu serviço

• 8 março | Dia Internacional da Mulher

    Catarina Malha
       Responsável de Controlo de Gestão

Livro -  A Papisa Joana de Donna Woolfolk Cros
Filme - A vida é bela de Roberto Benigni
Música - Con Te Partirò de Andrea Bocelli
Viagem - Caminho de Santiago
Ídolo - Papa Francisco 
Lema de Vida - “Por cada minuto que nos zangamos 

perdemos 60 segundos de felicidade” Ralph Waldo Emerson

águAS na cozinha
Aletria
Ingredientes:

300 gr de aletria

2 litros de água

2 cascas de limão

1 pau de canela peq.

300 gr de açúcar

3 gemas

1 noz de manteiga

Canela em pó q.b.

Preparação:

1. Leve ao lume a água, as cascas de limão, o pau de canela   

    e o sal. Deixe ferver por 1 a 2 minutos.

2. Desmanche as meadas de aletria.

3. Adicione a aletria à água e deixe cozer por cerca de 5 minutos.

4. Adicione o açúcar e mexa.

5. Entretanto, bata as gemas e misture um pouco da calda ou 

    um pouco de leite. Mexa bem.

6. Passe as gemas por um passador de rede.

7. Retire o pau de canela e as cascas do limão.

8. Depois de cozida a seu gosto, desligue o lume e junte, em 

    fio, as gemas batidas, mexendo sempre com um garfo já   

    fora do lume. Por fim, incorpore a noz de manteiga. 

9. Leve novamente ao lume até levantar fervura.

10. Disponha numa travessa ou em pratos individuais e decore 

com canela em pó a gosto.

11. Deixe arrefecer e está pronta.

Na águAS, a escolha por… 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

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

     

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

Geral:

243 305 050
Loja do Cidadão

917 989  321
Roturas:

800 209 973

geral@aguasdesantarem.pt

www.aguasdesantarem.pt

facebook.com/aguasdesantarem

instagram.com/aguasdesantarem

@

 Receita: D. Maria


