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Editorial
No início da pandemia 

de COVID-19 foi recorrente 
o recurso a uma narrativa 
que remetia para uma ana-
logia entre guerra e comba-
te. E, este ano, sem que 
estivéssemos preparados, 
iniciou-se uma “outra” guer-
ra às nossas portas. A invasão da Ucrânia colocou-nos 
perante o inesperado, razão pela qual o choque e o sen-
timento profundo das vulnerabilidades nos atingiram com 
uma densidade esmagadora  e mobilizou-nos numa onda 
de solidariedade nunca antes vista.

Por cá, no início do ano, o Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera (IPMA) já deixava o alerta: até fevereiro 
é “muito provável” que a situação de seca se agrave. Na 
verdade, no primeiro dia do mês, todo o país se encontra-
va em seca e, hoje, não há sinais de mudança. Os baixos 
níveis de água registados em algumas barragens e lençóis 
freáticos obrigaram a aplicar restrições ao uso da água. 
É essencial que exista planeamento e gestão de recursos 
hídricos.

Pensar como é que cada cidadão pode minorar 
o problema, com pequenos gestos, tornou-se imperativo 
e, neste contexto, a campanha “Fechamos a torneira ao 
desperdício”, promovida a 22 de março e assinalando 
o Dia Mundial da Água, veio apelar ao consumo racional 
e reforçar o slogan da Águas de Santarém: Cuidar.Poupar.
Preservar.

“Todos devemos ser parte da solução e ajudar 
a cuidar, a poupar e a preservar um bem maior, a água” 
tem sido a aposta constante na redução de perdas de água 
(ou água não faturada), contribuindo para as boas práticas 
de gestão deste Conselho de Administração e os bons 
resultados obtidos no ano 2021. Não desperdiçar é o “com-
bate” da Águas de Santarém e a todos nos deve mobilizar! 
 

Águas de Santarém e Câmara 
Municipal de Santarém 
promovem campanha de 
sensibilização em prol do 
combate ao desperdício 
de água

Desafio lançado no âmbito do Dia Mundial da Água

Num ano particularmente desafiante, em que se verifica 
um acentuar do stress hídrico e da escassez de água, a pou-
pança deste recurso vital é de extrema importância e está na 
ordem do dia.

Foi, pois, com o intuito de reforçar o compromisso com 
o meio ambiente que, numa iniciativa conjunta, Câmara Mu-
nicipal de Santarém e a Águas de Santarém, promoveram uma 
nova campanha de sensibilização, intitulada “Fechamos a tor-
neira ao desperdício”, a qual pretende apelar ao uso racional 
e adequado da água, assinalando-o num dia repleto de sim-
bolismo – o Dia Mundial da Água.

Esta iniciativa teve como propósito incentivar a mudança 
consciente de comportamentos sobre o uso eficiente da água, 
começando pelas gerações mais novas e envolvendo todos 
os munícipes, com vista à proteção e preservação dos recursos 
hídricos – fundamentais para a sobrevivência de todos os se-
res do Planeta-.

Cuidar.Poupar.Preservar. é o slogan da Águas de Santa-
rém, que não poderia ser mais adequado ao mote da campanha. 
Todos devemos ser parte da solução e ajudar a cuidar, a pou-
par e a preservar um bem maior – a água.

“Fechamos a torneira ao desperdício” foi, no dia 18 de 
março, apresentada na Escola EB 2/3 Alexandre Herculano, 
contando com a presença, entre outros, do presidente do con-
selho de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, 
do presidente do Município, Ricardo Gonçalves, da Vereado-
ra Inês Barroso e da Diretora do Agrupamento de Escolas Ale-
xandre Herculano, Margarida da Franca, que acolheu a todos 
de forma entusiasta, felicitando pela “ação meritória”.

facebook.com/aguasdesantarem instagram.com/aguasdesantarem

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

(continua na página seguinte)

Diogo Gomes 
Vogal do Conselho de Administração

https://www.facebook.com/aguasdesantarem/
https://www.instagram.com/aguasdesantarem/?hl=pt
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Águas de Santarém e Câmara 
Municipal de Santarém 
promovem campanha de 
sensibilização em prol do 
combate ao desperdício 
de água
(continuação da página anterior)

A vereadora com o pelouro da Educação salientou que 
“Esta campanha é para toda a população do Concelho, mas 
muito direcionada àqueles que nós consideramos os melhores 
agentes para as ações ecológicas, para os 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS)”, apelando a que “cada um 
continue a ser um embaixador da importância de preservar 
o nosso Planeta”.

A campanha foi apresentada pelo presidente do conselho 
de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, ape-
lando a que todos “possam interiorizar que é muito importan-
te poupar água para que, ao longo da vida, não passem por 
momentos em que abram a torneira e que não corre água”, 
sublinhando que os alunos “cada vez mais, são jovens de cau-
sas” e que “todos devemos vestir a camisola do ambiente”.

O presidente da empresa municipal lançou um desafio 
simples: Fechar a torneira por uma hora! No dia 22, data em 
que se celebra o Dia Mundial da Água, das 15h às 16h nas Es-
colas do Concelho e das 22h às 23h em todas as casas do mu-
nicípio, a par da campanha de sensibilização, a nível nacional, 
promovida pela APDA – Associação Portuguesa de Distribuição 
e Drenagem de Águas, designada “H2Off – Hora de fechar 
a torneira”, de que a Águas de Santarém é Parceira Premium, 
e que conta já com a 2ª Edição.

Referiu, ainda, que iremos “Monitorizar esta ação e per-
ceber o que, efetivamente, foi poupado nestas horas” e, assim, 
“perceber o impacto deste gesto simbólico”. Salientou que “de 
acordo com os consumos que existem, numa hora, em Santa-
rém, consomem-se cerca de 500 m3 de água, suficiente para 
o consumo de uma família padrão durante 50 meses, ou, se 
quiserem, a água de 50 famílias durante um mês”. A título de 
exemplo, quantificou a poupança resultante de fechar as tor-
neiras, só no Concelho de Santarém, durante uma hora: “dava 
para encher 30 camiões-cisterna de Bombeiros para apagar 
incêndios, … ou 100 mil garrafões de 5 litros de água”.

Frisou que “Há gestos simples que podem fazer poupar 
milhões de litros de água” e, ainda, a importância de “não 
desperdiçar água” e de o “repetir nos hábitos diários”.

O presidente da autarquia felicitou a Águas de Santarém 
pela iniciativa, apresentada “numa escola muito vocacionada 
para o ambiente”, destacando a importância da água e a abor-
dagem que as gerações futuras devem ter sobre “uma matéria 
tão sensível como a escassez da água”.

Fazendo menção ao sucesso da campanha de responsa-
bilidade ambiental, realizada em setembro e outubro último, 
de troca de garrafas de plástico por garrafas de vidro, e, em 
conclusão, Ricardo Gonçalves, agradeceu à Águas de Santarém 
por “continuar, de uma forma muito assertiva, com estas cam-
panhas junto dos mais jovens, que, com toda a certeza, vão 
fazer a mudança no nosso Concelho”.

Esta iniciativa contempla, também, um jogo interativo 
e pedagógico – AQUAQUIZ –, cuja 1ª Edição da Competição do 
Concelho de Santarém decorre, online, de 22 de março a 01 
de abril, o qual se destina, em especial, à comunidade escolar 
do 2º e 3º ciclo do ensino básico, podendo, no entanto, ser 
jogado por todos, cujos prémios são de cariz sustentável.

O AQUAQUIZ é um jogo desenvolvido pelo Grupo AdP 
– Águas de Portugal com o objetivo de apoiar práticas peda-
gógicas criativas e participativas, promovendo a literacia am-
biental e destacando o valor da água no contexto dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cuja Competição Na-
cional conta já com a sua 3ª Edição.

Para promover a sustentabilidade e a poupança da água 
ao nível do ensino pré-escolar e 1º ciclo, o responsável da 
empresa referiu que a iniciativa contempla, ainda, o lança-
mento de um livro, designado “A viagem das GotinhAS”, o qual 
conta uma história sobre a importância da proteção e preser-
vação da água, contém ilustrações para colorir e o desafio de 
fecharmos as torneiras nas Escolas (15h às 16h) e em todas 
as casas do Concelho (22h às 23h), num dia pleno de signifi-
cado – o Dia Mundial da Água –, que é celebrado, anualmente 
e desde 1993, 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.



4Edição n.º 5 | março 2022

A entrega foi assinalada num gesto simbólico às crianças 
e jovens do ensino pré-escolar e 1º ciclo naquele estabeleci-
mento de ensino, momento em que foram sensibilizados para 
a necessidade de poupar água, de a reutilizar e de combater 
o seu desperdício.

A obra, distribuída a todos os alunos do ensino pré-es-
colar e 1º ciclo de todas as Escolas do Concelho, fez a delícia 
dos mais novos que pintaram e aprenderam muito sobre a água 
e a sua significativa importância enquanto recurso escasso 
e finito. Em todo o Concelho, muitos foram os desafios, jogos 
e atividades que fizeram sobre este bem essencial. 

A propósito desta campanha, a Diretora do Agrupamen-
to de Escolas D. Afonso Henriques, Helena Vieira – que, a todos, 
recebeu de forma calorosa –, afirmou que “É com os pequenos 
que se começa a construir um futuro melhor e que os bons 
hábitos começam com os alunos”.

No Dia Mundial da Água tivemos todas as escolas com 
atividades relacionadas com a água, o que registamos com 
muito agrado, situação que se prolongará, até 01 de abril, com 
o AQUAQUIZ.

Apraz-nos, pois, registar a atenção e motivação de crian-
ças e jovens, que demonstraram um compromisso pela defe-
sa da água, cujo vídeo do lançamento da campanha pode ser 
visualizado aqui.

A campanha de sensibilização “Fechamos a torneira ao 
desperdício” desenvolvida, a uma só voz, pela Águas de San-
tarém e Câmara Municipal de Santarém, ganhou, é certo, maior 
relevância num momento em que Portugal atravessa um pe-
ríodo de seca severa e extrema, cujo apelo para o valor da água 
foi, por todos, bem acolhido, apostando, assim, nas gerações 
mais novas, para sensibilizar, a médio prazo, todos os muníci-
pes, campanha esta com um resultado muito positivo.

Águas de Santarém lança 
campanha de adesão à fatura 
eletrónica e débito direto

Campanha de incentivo em prol do ambiente

A Águas de Santarém, na senda da redução da pegada 
ambiental e com o intuito de fomentar a proximidade com 
os seus clientes, lança uma campanha de adesão à fatura ele-
trónica e débito direto, intítulada “Poupe tempo e água”.

A opção pela fatura eletrónica traz múltiplos benefícios, 
para a empresa e para o cliente, na medida em que promove 
a poupança de água, de papel e de muito tempo, a par da faci-
lidade de consulta e arquivo. O débito direto traz, também, 
vantagens para o cliente: facilidade de pagamento e cumpri-
mento do prazo, sem necessidade de deslocações ou atrasos 
na receção da correspondência postal.

A adesão à fatura eletrónica e débito direto traduz-se 
numa escolha simples, grátis, prática, segura, ecológica e ami-
ga do ambiente.

Esta campanha, com oferta de uma garrafa de vidro da 
marca águAS – Natural de Santarém, decorre de 01 a 29 de 
abril de 2022, exclusivamente para novas adesões e limitada 
ao stock existente. A adesão, efetuada em formulário online, 
pode ser realizada no website, app, e-mail ou presencialmen-
te nos nossos serviços – Sede da empresa ou Loja do Cidadão.

A oferta da garrafa águAS, que foi lançada em 2020, tem 
o propósito de fidelizar o consumo humano de água da tornei-
ra, num suporte amigo do ambiente. Reutilizável e atrativa, 
esta garrafa tem a capacidade de 750 ml, a qual se apresenta 
com um design intemporal, fácil de manusear e com tampa, 
cuja oferta será entregue, exclusivamente, na Sede da empre-
sa, na Praça Visconde Serra do Pilar, em Santarém.

Seja um agente de mudança e habilite-se a ganhar uma 
garrafa águAS, a nossa água, cada vez mais amiga do ambien-
te!

 Assim, e num gesto simbólico e de união pela água, vamos 
todos fechar a torneira durante 60 minutos.

Juntos pela Água e por um futuro sustentável!

https://aguasdesantarem.pt/aguas-de-santarem-e-camara-municipal-de-santarem-promovem-campanha-de-sensibilizacao-para-o-combate-ao-desperdicio-de-agua/
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Santarém é a terceira capital 
de distrito com a água mais 
barata

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 
(DECO) divulgou um estudo que traz à luz as discrepâncias dos 
preços da fatura da água entre os 308 concelhos do país – cujas 
diferenças chegam a superar os 400 € por ano –, evidencian-
do que é nos municípios que realizaram contratos de conces-
são com entidades gestoras que as tarifas de abastecimento 
de água são mais elevadas.

Da análise efetuada pela DECO, Santarém é considerada 
a terceira capital de distrito que menos cobra pela fatura da 
água, registando um valor médio anual de 257,92 € pago pelos 
escalabitanos, atrás dos bracarenses (256,30 €) e dos ebo-
renses (214 €) que cobram valores anuais inferiores para os 
mesmos serviços, contrastando com os habitantes de Aveiro 
que são os que mais pagam anualmente (379,26 €).

Este estudo teve por base as tarifas de água, de sanea-
mento (tratamento de águas residuais) e de resíduos sólidos 
urbanos (lixo) em vigor no ano de 2021, e, também, o facto da 
Organização Mundial da Saúde estabelecer, como padrão, 
e por pessoa, 50 a 100 litros diários (entre 1500 a 3000 litros 
por mês) de água para as necessidades básicas.

O estudo pressupôs, assim, um gasto médio mensal de 
10000 litros (10 m3) para uma família de três a quatro pessoas, 
o que corresponde a um dispêndio anual de 120 m3. Para além 
deste cenário, foi, também, analisado um aumento do consu-
mo mensal em 5 m3, perfazendo 180 m3 anuais.

A DECO alerta que a tarifa dos resíduos sólidos urbanos 
– também cobrada na fatura –, ainda não é calculada em fun-
ção da quantidade produzida de resíduos indiferenciados. Até 
2026, e por disposição legal, as entidades gestoras têm de 
implementar o sistema Pay-as-you-throw (PAYT), ou seja, 
a aplicação desta tarifa em função da quantidade de resíduos 
recolhidos, em detrimento da indexação ao consumo de água 
como é prática atual, o que resultará numa penalização para 
quem não fizer a separação dos resíduos domésticos ou num 
benefício económico para o consumidor que recicla e promo-
ve boas práticas ambientais.

A DECO tem disponível um mapa interativo onde é pos-
sível consultar, por município, o custo da fatura anual para um 
consumo médio de 120 m3 e de 180 m3 de água:

https://www.deco.proteste.pt/sustentabilidade/lixo-
-sem-agua/implementacao-payt

Se analisarmos os dados do estudo, verificamos que 
os 257,92€ correspondem a Santarém enquanto capital de 
Distrito e enquanto Concelho – servido pela Águas de Santarém 
–, que, no ranking de Portugal Continental, se destaca na 113ª 
posição com um valor de fatura da água mais baixo pago pelos 
residentes, ocupando a 6ª posição se a análise tiver por base 
apenas os 21 Concelhos do Distrito de Santarém.

Apraz, ainda, à Águas de Santarém informar que, na re-
união do executivo municipal, realizada no dia 10 de janeiro, 
foi aprovado manter o atual Tarifário em vigor para o ano de 

2022, o qual se mantém inalterado desde outubro de 2020, 
cujas medidas aprovadas, à data, se traduziram num apoio 
social e justo aos que se encontram mais vulneráveis pela con-
juntura da pandemia e tiveram o propósito de incentivar a pou-
pança da água e de promover uma maior consciencialização 
ambiental, garantindo a todos os cidadãos o abastecimento de 
uma água segura e de excelente qualidade, comprovada pela 
recente atribuição, pela Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), do selo da Qualidade Exemplar da 
Água para Consumo Humano.

Tarifário 2022: https://aguasdesantarem.pt/clientes/
tarifario-2022/

Resultados do Inquérito de 
Satisfação 2021

A qualidade do serviço prestado aos clientes é um dos 
principais pilares estratégicos da Águas de Santarém, e apenas 
com as suas sugestões e feedback é possível melhorar conti-
nuamente. Neste âmbito, o Inquérito de Satisfação ao Cliente 
é uma ferramenta fundamental da gestão da AS. Em 2021, 
obteve-se um total de 2.271 respostas, o que representa uma 
amostra com um grau de confiança de 95% e uma margem de 
erro de 2%. Desde logo, o nosso agradecimento a todos os que 
tiraram um pouco do seu tempo para preencher o inquérito.

Dos resultados obtidos destaca-se que, de uma forma 
global, 77% dos clientes que classificam o serviço prestado da 
AS como Bom ou Excelente. Alinhado com as tendências de 
anos anteriores, o abastecimento de água tem em média ava-
liação superior, sendo que no desempenho global obtém uma 
classificação de 8.0 pontos em 10. Nos parâmetros questio-
nados o que tem melhor avaliação é a qualidade da água com 
uma avaliação média de 8.1 e com 34% dos inquiridos a atribuir 
nota 10. No que se refere ao Saneamento o desempenho glo-
bal tem uma classificação de 7.2.

No âmbito do atendimento ao público os resultados são, 
também, bastante positivos, de onde se destaca uma avaliação 
de 8.0. “Os funcionários são simpáticos e prestáveis” obtém 
37% das respostas com nota 10, e com avaliação de 7.9 se 
“conseguem sempre resolver o problema”. Destaca-se, tam-
bém, que 42% afirma que a comunicação está melhor, percen-
tagem esta que sobe substancialmente nas respostas online. 
Por outro lado, verifica-se que, apesar das avaliações positivas, 
há um potencial de melhoria nas questões relacionadas com 
a clareza da fatura e com os valores das taxas a pagar por cada 
serviço.

Quando questionados “Dos serviços que tem em casa, 
qual é o que mais valoriza?” 49% considera os serviços da água, 
saneamento e resíduos como o que apresenta melhor relação 
qualidade preço, seguido da eletricidade com 10%.

Em suma, os resultados são positivos e refletem os esfor-
ços de todos os colaboradores que, diariamente, trabalham 
para prestar um melhor serviço. No entanto, há muitos pontos 
a melhorar e o Inquérito ajuda a definir as melhores estratégias 
e ações para ir de encontro às expectativas dos nossos clientes.

https://www.deco.proteste.pt/sustentabilidade/lixo-sem-agua/implementacao-payt
https://www.deco.proteste.pt/sustentabilidade/lixo-sem-agua/implementacao-payt
https://aguasdesantarem.pt/clientes/tarifario-2022/
https://aguasdesantarem.pt/clientes/tarifario-2022/
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ISAC – Centros de Análise 
e Partilha de Informação 
reúne na Águas de 
Santarém

A Águas de Santarém integra o ISAC para o setor das 
águas. Os Centros de Análise e Partilha de Informação 
(ISAC) visam a partilha de informação e experiência sobre 
segurança cibernética e assentam no pressuposto de que 
a partilha consistente de informação e análise de inciden-
tes, ameaças, tendências e boas práticas, aumentam 
a resiliência digital.

O ISAC é dinamizado pelo Centro Nacional de Ciber-
segurança e conta com a participação das Águas de Por-
tugal, EPAL, Águas do Porto, SIMAS Oeiras-Amadora, Águas 
de Santarém e Câmara Municipal de Lousada. O grupo 
conta ainda com a participação do Professor Luís Antunes 
(Universidade do Porto).

A primeira reunião presencial, do grupo, ocorreu no 
passado dia 21 de fevereiro, em Santarém.

Na reunião foram discutidos os termos de referências 
para a ISAC das Águas e a possibilidade de promover uma 
abordagem concertada e articulada do Regime Jurídico 
da Segurança do Ciberespaço (Decreto-Lei n.º 65/2021, 
de 30 de julho) e respetiva regulamentação, de forma 
a dotar as entidades abrangidas no regime jurídico da se-
gurança do ciberespaço da capacitação necessária ao 
cumprimento das medidas e obrigações decorrentes da-
quele diploma legal.

Conselho de Administração 
da Águas de Santarém aprova 
abertura de concurso para 
Aquisição de serviço de 
Deteção de Fugas de Água via 
satélite

Investimento em método inovador para reforço da 
redução de perdas

O Conselho de Administração da Águas de Santarém 
aprovou a abertura de procedimento de aquisição de serviços 
de deteção de fugas de água com recurso a leitura através de 
imagem de satélite.

O aumento da eficiência do uso da água é uma prioridade 
para a Águas de Santarém e insere-se na aposta da empresa 
de reduzir, de forma consistente e contínua, as perdas de água, 
com o objetivo de melhorar este importante indicador, apli-
cando as melhores e mais recentes metodologias nesta área.

Atualmente, a empresa dispõe de recursos exclusiva-
mente dedicados a este tema, os quais fazem a cobertura de 
toda a rede de abastecimento de água do Concelho (cerca de 
1.100 km de rede com quase 28.000 ramais), através de geo-
fones, na procura de roturas de água e de atos ilícitos, sendo 
um método que encontra algumas dificuldades, quer seja pelo 
som ambiente, pela incerteza da localização exata das con-
dutas e ramais ou, até, devido ao material da rede de abaste-
cimento de água.

Em prol da pesquisa ativa de fugas para melhoria contínua 
do processo, e, bem assim, para redução da percentagem de 
água não faturada – que em 2021 teve uma acentuada dimi-
nuição, fruto dos investimentos realizados –, a Águas de San-
tarém pretende investir em novas tecnologias que permitam 
aumentar a eficiência e eficácia deste parâmetro, apostando 
numa tecnologia bastante recente e praticamente inovadora 
em Portugal, que trata da deteção de fugas de água com re-
curso à leitura de água no solo com recurso a satélite, que per-
mite combater as dificuldades verificadas pelo uso de geofone.

O método inovador consiste na recolha de imagens de 
satélite sobre a área do Concelho, através de tecnologia SAR 
(Synthetic-Aperture Radar ou Radar de Abertura Sintética), 
utilizando a frequência L-Band de 1.3GHz, às quais é aplicado, 
posteriormente, um algoritmo, por forma a detetar a presen-
ça de água, com adição de cloro, sob a superfície do terreno.

A imagem radar de satélite e análise da Zona de Interes-
se (ZDI) identificada pela empresa é entregue numa aplicação 
GIS (Geographic Information System ou Sistema de Informação 
Geográfica) com respetivo mapa de humidade dos solos, numa 
versão web e numa versão em aplicação de smartphone.

A título de exemplo, ilustra-se infra uma imagem indica-
tiva de como é feito o procedimento de deteção de fugas via 
satélite:

Este método inovador traduz-se numa ferramenta fun-
damental no combate às perdas reais de água, com benefícios 
numa perspetiva técnica, financeira e ambiental para a Águas 
de Santarém.
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Substituição de condutas 
de abastecimento de água 
em Alcanhões, Póvoa da 
Isenta, Portela das Padeiras 
e Santarém

A intervenção vai permitir a redução das perdas de água

No âmbito da empreitada de “Substituição de Condutas 
por Pipebursting – 2021”, a empresa Águas de Santarém in-
forma que iniciou, no dia 22 de março de 2021, trabalhos nas 
localidades de Alcanhões, Póvoa da Isenta, Portela das Padei-
ras e Santarém, com uma duração estimada de 300 dias.

A intervenção consistirá na substituição de cerca de 5,7 
km da rede de abastecimento de água, respetivos ramais do-
miciliários e demais órgãos para melhor monitorização, con-
trolo e redução de perdas de água, prevendo o método a uti-
lizar – pipe bursting – uma minimização de abertura de vala 
e consequente redução de inconvenientes para os munícipes 
e utilizadores das vias afetadas. A tubagem a utilizar na em-
preitada será em PEAD-RC tipo 3, uma nova tecnologia na 
fabricação de tubos para abastecimento de água que podem 
garantir uma vida útil superior a 100 anos.

Os trabalhos preveem intervenção nos seguintes arrua-
mentos:

• Rua Jaime Costa Leiria, Rua Conselheiro Henrique Bar-
ros e Rua João Manuel Vieira, em Alcanhões;

• Rua Vala do Sabugueiro e Rua 5 de Outubro, na Póvoa 
da Isenta;

• Av. Dra. Elza Maria Pires, na Portela das Padeiras;
• Rua António Maria Batista, Rua Frei Luís de Sousa, Trav. 

da Rafoa e Rua Álvaro Cunhal, em Santarém.
O arranque da empreitada teve lugar na Portela das Pa-

deiras, sendo os trabalhos executados de forma sequencial:

Limpeza e higienização de 
reservatórios realizadas no 
1º trimestre

Intervenção em prol da segurança e qualidade da água 
distribuída

Com o propósito de continuar a garantir a total seguran-
ça e qualidade da água distribuída, que, recentemente, foi 
reconhecida com o Selo da Qualidade Exemplar da Água para 
Consumo Humano, a Águas de Santarém realizou, de 17 de 
janeiro a 14 de março, trabalhos de limpeza e higienização dos 
reservatórios de armazenamento de água no concelho de San-
tarém.

Os trabalhos, realizados pela equipa técnica da Águas 
de Santarém e por empresa especializada, foram calendari-
zados de forma a minimizar os transtornos da interrupção do 
abastecimento de água, tendo sido privilegiado o horário la-
boral, onde se antecipou uma menor concentração dos resi-
dentes nas suas habitações.

No âmbito desta intervenção, foram realizadas ações de 
inspeção ao interior dos reservatórios, o que possibilitou afe-
rir o estado de conservação das infraestruturas e identificar 
possibilidades de melhoria dos reservatórios de água do Con-
celho.

A Águas de Santarém pauta a sua atuação pelo rigor 
e controlo da qualidade da água, sustentados pela monitori-
zação laboratorial de parâmetros acreditados, o que garante 
a excelente qualidade da água fornecida, o que continuará 
sempre a ser o nosso principal foco.

A Águas de Santarém, consciente dos eventuais incómo-
dos subjacentes a este tipo de intervenção, procurou gerir os 
trabalhos minimizando o impacto ao indispensável à progres-
são da mesma, tendo solicitado, para o efeito, a compreensão 
de todos os munícipes.

A Águas de Santarém, consciente dos incómodos subja-
centes a este tipo de intervenção, procurará gerir os trabalhos 
minimizando o impacto ao indispensável à progressão da mes-
ma, solicitando, para o efeito, a compreensão de todos 
os munícipes.

Cuidar. Poupar. Preservar.

Projeto de Digitalização
A Águas de Santarém iniciou, na semana em que se 

comemora o Dia Mundial da Água, um ambicioso projeto 
de digitalização da sua operação, que é uma verdadeira 
comemoração à água: melhorar a eficiência hídrica, redu-
zir perdas reais e melhorar a sustentabilidade da sua ope-
ração.

Orgulhamo-nos deste projeto, em  parceria  com  
a NAVIA, por um futuro mais sustentável e com água para 
todos!
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A Hora do Planeta
O maior movimento com causa ambiental do mundo

A Hora do Planeta ou Earth Hour nasceu em 2007, em 
Sydney, na Austrália, e logo ganhou o mundo. Este movimen-
to tem o propósito de alertar para a crise climática e a perda 
drástica de diversidade de vida na Terra, visando a mudança 
de comportamentos por um futuro mais limpo, seguro, ecoló-
gico e sustentável para todos.

Esta iniciativa, à escala mundial, celebra-se, no último 
sábado do mês de março, e é promovida, anualmente, pela 
WWF - World Wide Fund for Nature (Fundo Mundial para 
a Natureza), anteriormente conhecida como World Wildlife 
Fund. Fundada em 1961, e com sede na Suíça, esta organiza-
ção não-governamental (ONG) internacional tornou-se, des-
de então, uma rede mundial de defesa do meio ambiente, que 
atua, nas áreas da conservação, investigação e recuperação 
ambiental.

A Hora do Planeta – que, em 2022, é dedicada ao tema 
“Restauro da Natureza” –, consiste em desligar as luzes du-
rante uma hora, entre as 20h30 e as 21h30, numa tomada de 
posição contra as alterações climáticas. Trata-se de um gesto 
simbólico que manifesta o empenho de mais de 3,5 mil milhões 
de pessoas em 192 países e territórios, num compromisso, 
conjunto, para com o Planeta.

No mundo como em Portugal, a 26 de março, muitas fo-
ram as casas, ruas, edifícios e monumentos emblemáticos que 
apagaram as luzes num momento de reflexão em prol da pre-
servação da nossa casa comum: o Nosso Planeta!

Em Portugal, aliaram-se a esta nobre causa 115 Municí-
pios, dos quais 10 do Distrito de Santarém, 23 Empresas e 42 
Organizações. Em Santarém, contribuíram para esta causa 
o Edifício dos Paços do Concelho, as Muralhas das Portas do 
Sol, o Reservatório de São Bento, a construção do primeiro 
sumidouro de carbono com a plantação de 50 espécies autóc-
tones e ribeirinhas junto da Ribeira de Cabanas e o percurso 
ambiental ao longo do Dique do Rebentão.

O Reservatório de São Bento foi veículo de duas impor-
tantes causas às quais a Águas de Santarém não poderia ficar 
indiferente. Entre as 20h30 e as 21h30, as luzes estiveram 
desligadas no âmbito da iniciativa “A Hora do Planeta”, que 
depois se voltou a “vestir” de azul e amarelo – as cores da ban-
deira da Ucrânia –, como mensagem de apoio ao povo ucrania-
no (cuja homenagem se presta já desde 06 de março: 
Glória à Ucrânia           | Slava Ukrayini            ).

15 de março | Dia Mundial dos 
Direitos do Consumidor

Em 2022, o tema é “Finanças Digitais Justas”

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (DMDC) é ce-
lebrado, a 15 de março, com o propósito de divulgar os direitos 
dos consumidores à sociedade civil e destacar as suas neces-
sidades.

A criação desta data icónica foi inspirada pela mensagem 
que o falecido presidente norte-americano John Fitzgerald 
Kennedy (JFK) dirigiu, no dia 15 de março de 1962, ao Con-
gresso, na qual defendia quatro direitos fundamentais dos 
consumidores – o direito à segurança, o direito à informação, 
o direito à escolha e o direito a ser ouvido –. A afirmação pro-
ferida, à data, por JFK “todos somos consumidores” ficou para 
a história como a tomada de consciência da humanidade para 
a problemática associada ao consumo.

60 anos após o discurso paradigmático de JFK, as rela-
ções de consumo apresentam, por via dos canais digitais, no-
vos modelos e desafios, mantendo-se, contudo, tão atual 
o papel que os cidadãos devem assumir na luta pelos seus di-
reitos, como à data do mesmo.

Em Portugal, os direitos do consumidor encontram-se 
consagrados na Constituição da República Portuguesa e pela 
Lei de Defesa do Consumidor (Lei 24/96, de 31 de julho):

1. Direito à proteção da saúde e segurança;
2. Direito à qualidade dos bens ou serviços;
3. Direito à proteção dos interesses económicos;
4. Direito à prevenção e à reparação de prejuízos;
5. Direito à formação e à educação para o consumo;
6. Direito à informação para o consumo;
7. Direito à representação e consulta;
8. Direito à proteção jurídica e a uma justiça acessível 

e pronta.

Esta efeméride remete para a importância de que todos 
os cidadãos sejam consumidores mais informados e respon-
sáveis, conhecendo os seus direitos e deveres no exercício da 
sua cidadania, adotando, assim, comportamentos mais cons-
cientes.
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08 de março | Dia 
Internacional da Mulher

No dia 8 de março, a Adminis-
tração da Águas de Santarém assi-
nalou o Dia Internacional da Mulher 
e as suas conquistas na História, com 
a entrega de uma flor, com uma men-
sagem alusiva à data, a cada uma das 
suas colaboradoras. Foi, também, 
um dia de reflexão sobre a igualdade 
de género e o progresso dos direitos 
humanos.

ENEG 2021 | Melhores 
momentos em vídeo

Como havíamos noticiado na edição anterior, a Águas de 
Santarém marcou presença neste prestigiado encontro técnico 
– ENEG 2021, realizado em Vilamoura, de 23 a 26 de novembro, 
onde a troca de ideias e de experiências, a partilha de conheci-
mento, discussão de problemas transversais à gestão da água 
e a procura de soluções e estratégias inovadoras em prol de um 
bem de incontestável importância e riqueza – a Água – estiveram 
no centro de apresentações e debates, cujo vídeo dos melhores 
momentos foi divulgado pela APDA e que partilhamos, numa 
versão curta e alargada:

ENEG 2021 - Melhores momentos - YouTube
Recorde-se que o ENEG 2021 – evento nacional de impor-

tância internacional – contou com 955 participantes, 82 stands, 
53 entidades, 44 oradores, 7 mesas redondas e grande debate, 
218 comunicações e 5 visitas técnicas.

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 quarto e último anúncio, publicado 
na segunda quinzena de junho, foi subordinado ao tema: Im-
plementação de Sistemas de Telegestão para monitorização 
e controlo operacional de forma remota e centralizada:

Muitos foram os momentos – de trabalho e de descon-
tração – para guardar na memória, de que se registam alguns:

http://ENEG 2021 - Melhores momentos - YouTube
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Datas comemorativas
•  01  fevereiro | 14 anos de Confiança

• 02 fevereiro | Dia Mundial das Zonas Úmidas

•  15  março | Dia Mundial da Árvore

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.

Paula Gomes
Responsável Departamento 
Financeiro

Livro -  Orgulho e Preconceito de Jane Austen
Filme - Clube dos Poetas Mortos de Peter Weir
Música - Imagine de John Lennon
Viagem - Todas as que fiz com as pessoas que amo
Ídolo - A minha irmã
Lema de Vida - Só por hoje..

Pudim de água 
Ingredientes
350 ml de água
6 ovos grandes
12 colheres de sopa de leite 
em pó bem cheias
7 colheres de sopa de açúcar

Calda 
2 Chávenas de chá de açúcar
1 Chávena de chá de água

Preparação
1. Para a calda, coloque o açúcar num tacho e deixe der-

reter sem mexer. Quando começar a derreter nas late-
rais, faça movimentos circulares com o tacho e depois 
pode começar por mexer com a espátula.

2. Quando o açúcar estiver completamente derretido, 
junta, aos poucos, a água, mexendo sempre e com cui-
dado para não se queimar.

3. Em lume baixo, e sempre a mexer, deixe o açúcar dis-
solver completamente.

4. Deixe a calda arrefecer totalmente (aguenta uma se-
mana no frigorífico).

5. Verta a calda numa forma de pudim e caramelize toda 
a forma.

6. Num liquidificador, junte a água, os ovos, o leite em pó 
e o açúcar. Bata por 5 minutos.

7. Verta o preparado para a forma caramelizada e cubra 
com papel alumínio ou tampa.

8. Leve, em banho-maria, ao forno pré-aquecido, por 40 
a 45 minutos.

9. Deixe arrefecer e leve ao frigorífico.
10. Desenforme e aqueça um pouco a forma para retirar o 

caramelo.

Receita: Babi

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
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