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Editorial
Vivem-se tempos 

difíceis e incertos. Numa 
época de recuperação da 
Pandemia de Covid-19, 
em que a sociedade e as 
empresas deviam estar 
fortemente empenhadas em 
recuperar o que foi perdido 
nos últimos dois anos, surgiu mais uma dificuldade, a Guerra 
na Ucrânia!

Sem dúvida que esta situação de guerra trouxe ainda 
mais dificuldades e constrangimentos.

A empresa Águas de Santarém tem-se vindo a ajustar 
e adaptar às diferentes realidades com grande empenho 
e resiliência, com a preocupação em manter os níveis 
elevados de qualidade do seu serviço, o ânimo e entrega 
dos seus colaboradores e a satisfação dos seus clientes.

No sentido de dar resposta, de uma forma firme 
e responsável, apostou nos últimos meses em aderir 
à iniciativa das Nações Unidas subscrevendo os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável!

Este é um processo alargado e ambicioso no qual 
a AS se envolveu com grande empenho e mais uma vez 
com sucesso!

Dos 17 ODS, a empresa Águas de Santarém participa 
de 8, tendo em curso várias ações, a destacar a saúde 
e a educação de qualidade, igualdade de género, água 
potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis 
e a sua produção e consumo sustentáveis!

Este projeto exigente procura uma melhoria contínua 
com base na sustentabilidade e com o envolvimento de 
todos!

Parabéns a toda a equipa Águas de Santarém!
 

 

Águas de Santarém é a 
primeira empresa portuguesa 
a obter certificação alinhada 
com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU

A empresa acaba de ser certificada pela norma Sistema 
de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa

A empresa A.S. - Empresa das Águas de Santarém - EM, 
S.A., entidade gestora da água e saneamento no Concelho de 
Santarém, acaba de receber a certificação no Sistema de Gestão 
de Responsabilidade Social Corporativa alinhado com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na sua atividade, 
tratando-se da primeira empresa a obter tal distinção, em solo 
nacional.

A Águas de Santarém abraçou a Agenda 2030 – uma 
iniciativa das Nações Unidas –, subscrevendo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dos 17 ODS que 
constituem a Agenda 2030, a empresa subscreveu oito: 
ODS 3 Saúde de qualidade; ODS 4 Educação de qualidade; 
ODS 5 Igualdade de género; ODS 6 Água potável e saneamento; 
ODS 7 Energias renováveis e acessíveis; ODS 12 Produção 
e consumo sustentáveis; ODS 13 Ação climática; ODS 14 
Proteger a vida marinha.

facebook.com/aguasdesantarem instagram.com/aguasdesantarem

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

(continua na página seguinte)

Maria Manuela Dinis 
Vogal do Conselho de Administração

Para aquisição da certificação, a empresa Águas de 
Santarém foi auditada pela Entidade Certificadora Bureau 
Veritas, que se baseou num processo de amostragem das 
informações disponíveis, tendo como metodologia 
a observação, entrevistas, análise de atividades e revisão 
documental (registos e documentos).

https://www.facebook.com/aguasdesantarem/
https://www.instagram.com/aguasdesantarem/?hl=pt
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Águas de Santarém é a 
primeira empresa portuguesa 
a obter certificação alinhada 
com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU
(continuação da página anterior)

A propósito deste reconhecimento, o Presidente do 
Conselho de Administração da empresa Municipal A.S – Águas 
de Santarém, Ramiro Matos, explica “Este é um momento 
que muito orgulha e que, paralelamente, nos transmite uma 
enorme responsabilidade na implementação estratégica dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nível nacional. 
Consideramos que as empresas são agentes essenciais de 
mudança nos paradigmas da sustentabilidade e esta distinção 
certifica que as nossas ações, ideias e políticas representam 
o respeito por princípios fundamentais da humanidade. 
Pelas pessoas, pelo planeta e pela prosperidade, a empresa 
Águas de Santarém, ao abrigo desta certificação, torna-se, 
assim, merecedora de assumir diversos compromissos, que 
representam, pois, a esperança de todos num futuro melhor. 
Que toda a equipa da A.S. sinta o orgulho de estar a contribuir 
por um futuro melhor para os seus filhos e gerações vindouras”.

Depois do Comité Olímpico Espanhol receber esta 
atribuição pela primeira vez no país vizinho, é a vez da Águas 
de Santarém se tornar pioneira e obtê-la em território nacional. 
A par deste galardão, a empresa municipal é, atualmente, 
a primeira empresa do setor das águas e saneamento a ter sido 
certificada na conciliação da vida profissional, familiar 
e pessoal; disponibiliza serviços que fazem de Santarém 
a segunda capital de distrito com água mais barata; 

Durante a sessão solene foi apresentado um vídeo 
realizado para a ocasião, o qual pode ser visualizado aqui.

encontra-se entre as 50 melhores empresas para trabalhar, 
ranking definido pela Revista Exame; e detém o reconhecimento 
de Inovação em Prevenção, uma iniciativa da Ageas Seguros, 
tendo sido distinguida na categoria Pessoas pelo projeto 
“Primeiro as Pessoas.”

A sessão solene de entrega teve lugar esta quarta-feira, 
dia 22 de junho, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Santarém, na presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, do Presidente do 
Conselho de Administração da empresa municipal Águas de 
Santarém e da Diretora de Certificação do Bureau Veritas 
Portugal, Patrícia Franganito.

Cuidar. Poupar. Preservar.

https://www.facebook.com/aguasdesantarem/videos/844803889819618
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Águas de Santarém 
recebe Prémio Inovação 
em Prevenção

Prémio na categoria “Pessoas” atribuído pela Ageas 
Seguros e pela Revista Exame

O capital humano é o bem mais precioso que uma empresa 
pode ter, e esse tem sido o maior desígnio deste Conselho 
de Administração. A Águas de Santarém, que se candidatou 
pela primeira vez, é a grande vencedora, entre mais de 120 
empresas (4% pertencentes ao Distrito de Santarém), tendo 
sido distinguida na categoria Pessoas pelo projeto “Primeiro 
as Pessoas”.

O Prémio Inovação em Prevenção, na sua segunda edição, 
é uma iniciativa da Ageas Seguros e da Revista Exame, cujo 
Júri é constituído por António Saraiva (CIP), Camilo Lourenço 
(A Cor do Dinheiro), Cristina Siza Vieira (AHP), Gustavo Barreto 
(Ageas Seguros), Henrique Figueiredo (Compete 2020), José 
Gomes (Ageas Seguros), Luís Castro Henriques (AICEP), 
Margarida Vaqueiro Lopes (Revista Exame), Nuno Gonçalves 
(IAPMEI), Pedro Matias (ISQ), Rui Leão Martinho (Economista) 
e Tiago Freire (Revista Exame); que distinguem, anualmente, 
as empresas que promovem as melhores e mais inovadoras 
práticas empresariais na área da prevenção e segurança, numa 
das quatro categorias: Pessoas, Património, Ambiente e o Melhor 
Projeto de Inovação em Prevenção.

A cerimónia de entrega dos prémios realizou-se no dia 
21 de abril, no Edifício Ageas Tejo, no Parque das Nações, onde 
membros do Júri e convidados debateram o enquadramento 
económico e geopolítico, a par dos desafios na sustentabilidade 
das PME, momento que contou, igualmente, com a partilha de 
experiências e conhecimento na área da prevenção do risco, 
por parte das empresas distinguidas o ano passado.

O Prémio Inovação em Prevenção que, pela primeira vez, 
é realizado presencialmente, constitui um reconhecimento 
público às empresas que mais se destacaram na área de 
prevenção e gestão do risco nas diferentes categorias, cuja 
visão para preparar, desenvolver e implementar estratégias 
neste âmbito, e adequadas às novas realidades, é de salientar.

Das categorias a concurso, “Pessoas” foi a mais escolhida, 
com 50% das candidaturas apresentadas, o que espelha, de 
forma ímpar, que o melhor ativo das empresas é, de facto, 
as pessoas, tendo sido, é e continuará a ser esse o foco 
e a missão da Águas de Santarém, que tem colocado os seus 
trabalhadores – a sua família – em primeiro plano.

Partilhamos o momento em que a empresa recebe tão 
importante distinção, que nos orgulha a todos, e que reflete 
o empenho do Conselho de Administração em propiciar um 
conjunto de benefícios aos trabalhadores, os quais assumem 
um papel ativo e preponderante na segurança e prevenção 
e mitigação de riscos, o que constitui um dos fatores 
determinantes para o nosso sucesso, para o qual são a peça 
basilar.

 

O Presidente do Conselho de Administração, Ramiro 
Matos, ao receber esta distinção quis, naturalmente, “dedicar 
este prémio ao conjunto de pessoas que o tornou possível, ao 
nosso Diretor-Geral, ao nosso Diretor de Recursos Humanos 
e à minha colega do Conselho de Administração aqui presentes, 
e, também, a todos aqueles que fazem parte da equipa, que 
sabemos estão em streaming a ver e que devem estar, neste 
momento, muito orgulhosos.”.

Deixou, ainda, uma nota sobre a importância deste prémio 
“Nós não trabalhámos para alcançarmos este prémio. Este 
prémio é um reconhecimento do que nós já tínhamos feito pelas 
nossas pessoas – que são, efetivamente, o nosso bem maior 
– e que foi a prioridade que o Conselho de Administração, neste 
mandato, elegeu: trabalhar, em primeiro lugar, para os seus 
trabalhadores, oferecer-lhes condições e é isso que permite 
que, em 2021, tivéssemos zero acidentes de trabalho e um 
absentismo praticamente nulo.”.

Por último, referiu que “O que fizemos foi para as pessoas, 
para os nossos clientes, para a nossa empresa. Não trabalhámos 
para este prémio, mas temos uma grande honra em recebê-
lo.”

A prevenção e a segurança são, pois, preocupações 
contantes para a empresa, que as considera um investimento 
e a melhor forma de gerir a sua atividade, e que acredita que 
pode sempre fazer mais e melhor em prol dos seus recursos 
humanos, almejando, no futuro, manter este prémio 
e a conquista de outros.

(continua na página seguinte)
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Águas de Santarém 
recebe Prémio Inovação 
em Prevenção

Recorde-se que a empresa municipal Águas de Santarém 
foi considerada, recentemente, uma das 50 melhores empresas 
para trabalhar em Portugal em 2021, ambicionando a que, com 
o empenho e motivação da nossa equipa, possamos ascender 
na posição do ranking nacional; e, ainda, que foi certificada 
no sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, 
familiar e pessoal.

Assista aqui ao vídeo da entrega desta distinção.

Águas de Santarém assume 
compromisso de adaptação 
e mitigação das alterações 
climáticas

A empresa assinou declaração em prol, entre outras 
medidas, da melhoria da eficiência hídrica e energética

A empresa municipal Águas de Santarém congratula-se 
de comunicar que assinou, no dia 24 de maio, a “Declaração 
de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações 
Climáticas nos Serviços de Águas”, respondendo, assim, ao 
desafio lançado pela Associação Portuguesa de Distribuição 
e Drenagem de Águas (APDA).

Este documento, em linha com instrumentos europeus 
já implementados em Portugal, como o Acordo de Paris, 
o Pacto Ecológico Europeu e a Nova Estratégia da União 
Europeia para as Alterações Climáticas, onde se inclui a nova 
Lei Europeia do Clima; visa o compromisso e o envolvimento 
dos diferentes atores públicos e privados do setor para 
mitigarem as alterações climáticas e para a implementação de 
medidas que ajudem a poupar e a preservar este bem essencial 
– a água.

Por iniciativa da Comissão Especializada de Adaptação 
às Alterações Climáticas, criada pela APDA em 2017, foi 
endereçado um convite a todos os Municípios e Entidades 
Gestoras, a nível nacional, num total de cerca de 450 entidades; 
para, em conjunto, e a uma só voz, assumirem o compromisso 

de apoiar, propor e operacionalizar estratégias e medidas para 
o combate à emergência climática, este que é um tema da maior 
importância para toda a população, em geral, e para as gerações 
vindouras, em particular.

Foi no Centro de Interpretação do Cais da Vala, em 
Salvaterra de Magos, que o Vogal do Conselho de Administração, 
Diogo Gomes, procedeu à assinatura do referido documento, 
naquela que foi a terceira sessão pública para o efeito, estando 
previstas realizar outras seis sessões em diversas cidades do 
país!

Foram, naquela data, 17 as entidades gestoras signatárias 
(Distritos de Santarém, Leiria, Lisboa e Portalegre) que se 
associaram a esta iniciativa, ao assinarem o compromisso em 
prol, entre outras medidas, das relacionadas com a economia 
circular e a melhoria da eficiência hídrica e energética, numa 
cerimónia presidida por Rui Godinho, Presidente do Conselho 
Diretivo da APDA.

Com o propósito de que o documento seja assinado pelo 
maior número de entidades possível, a APDA conta, após três 
sessões públicas realizadas, com 43 entidades que já 
formalizaram a assinatura deste compromisso, por um setor 
mais eficiente e mais bem preparado para fazer face aos 
desafios, presentes e vindouros, em matéria de alterações 
climáticas.

Recorde-se que a Organização das Nações Unidas (ONU) 
declarou, em 2010, os serviços de abastecimento de água 
e saneamento como um direito humano, incluindo-o como  
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 – ODS 
6 –, na Agenda 2030. É, pois, da maior importância que se 
unam todos os esforços no cumprimento deste direito humano 
à água e saneamento para as gerações futuras, a quem, 
as alterações climáticas, impactarão de forma considerável.

Um compromisso pela gestão sustentável da água! 

(continuação da página anterior)

https://www.facebook.com/aguasdesantarem/videos/528060269038276
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“Prémio Águas de Santarém” 
- CIJVS

Segunda Edição do Prémio Águas de Santarém 

165ª ASSEMBLEIA DE INVESTIGADORES
O CIJVS – Centro de Investigação Prof. Doutor Joaquim 

Veríssimo Serrão, que conta, atualmente, com 975 membros, 
criou, no ano transato, 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; o qual, em 2022, assinala a sua 2ª Edição.

O Presidente do Conselho de Administração da Águas de 
Santarém, Ramiro Matos, participou na 165ª Assembleia de 
Investigadores do CIJVS, no passado dia 28 de abril de 2022, 
com a comunicação ”Capital Humano – a essência do sucesso 
de uma organização”, cujo vídeo da conferência pode ser 
visualizado aqui.

ENTREGA DO PRÉMIO
Com o patrocínio da Águas de Santarém – que reflete 

a sua consciência e preocupação no incentivo à investigação 
e ciência –, o prémio foi atribuído, por deliberação de um Júri 
multidisciplinar, ao melhor trabalho de investigação, original, 
em todos os domínios das Ciências Sociais e Humanas / Ciências 
e Tecnologias.

O Presidente do Conselho de Administração, Ramiro 
Matos, entregou o prémio à galardoada, Senhora Doutoranda 
Sofia Barreto de Pina, que distinguiu o trabalho intitulado “Da 
fábrica de gasosas, pirolitos e licores ao Café Avenida de Sabino 
José Maria / Lourinhã, 1908”.

O presidente da empresa municipal aproveitou a ocasião 
para felicitar o Diretor de Recursos Humanos, Rui Sá, “pelo 
excelente trabalho” e “por ser uma pessoa que traz ideias, que 
ouve as nossas ideias e as executa”, enaltecendo a “sua 
sensibilidade na boa gestão dos recursos humanos”; salientando 
que “O capital humano é essencial numa organização e, na 
Águas de Santarém é, efetivamente, o seu bem maior.”.

Relembrou que uma das preocupações deste Conselho 
de Administração, anunciada aquando da tomada de posse, 
eram as pessoas, referindo que “Uma das nossas principais 
missões é olharmos para dentro, potenciar o capital humano”, 
com o objetivo de “potenciarmos o talento, fidelizar e reter 
os talentos que é o grande desafio das organizações de hoje”.

Frisou, também, que os valores da Águas de Santarém 
“dizem respeito às pessoas” e que “são elas que constroem 
e fazem o dia a dia da empresa”.

A sessão solene de entrega do prémio à vencedora teve 
lugar no Convento de São Francisco, no dia 28 de maio, dia em 
que foi comemorado o 10º Aniversário do Centro de 
Investigação, que constitui, a nível nacional, um dos maiores 
núcleos de investigadores doutorados, de diversas áreas da 
ciência.

Para assinalar a data, recorde-se que Joaquim Veríssimo 
Serrão doou, à Câmara Municipal de Santarém, mais de 30 mil 
livros, documentos e manuscritos, obras de arte, medalhas 
e condecorações; legado este que permitiu a criação do CIJVS 
em março de 2011 e a abertura de portas em maio de 2012.

Azulejos “Água não controlada”

As fontes, fontanários e chafarizes povoam os lugares  
e a história do nosso Concelho. Outrora locais de abastecimento 
de água para a população, as fontes devem, hoje, assumir um 
novo papel. Pela sua autenticidade, beleza, cariz religioso 
e património histórico, são marcas do tempo, dos espaços 
públicos e da vida comunitária que devem ser valorizados. 
Entendemos, por isso, ser oportuna a substituição das antigas 
placas identificativas em PVC por azulejo, mais duradouras,  
e conferindo uma maior dignidade e respeito pelo património.

O primeiro azulejo foi colocado na Fonte de Nabais, numa 
cerimónia, a 07 de maio, com a presença do Presidente do 
Município de Santarém, Ricardo Gonçalves e da Presidente na 
União de Freguesias de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de 
Santarém, Guida Botequim. Brevemente, e em parceria com 
as Juntas de Freguesia, os azulejos “Água não controlada” 
chegarão a todas as fontes, fontanários e chafarizes do Concelho 
de Santarém.

https://www.youtube.com/watch?v=gL93Wx9D5fc
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Relatório e Contas 2021 aprovado

A A.S. apresentou, no dia 18 de abril, à Câmara 
Municipal de Santarém, nossa acionista, o Relatório de 
Gestão e Contas do ano de 2021. Os resultados são de 
excelência ao nível dos recursos humanos, da qualidade 
e do investimento.

Impõe-se, pois, uma palavra de agradecimento 
a todos os trabalhadores da empresa que permitiram 
alcançar estes resultados, e almejar um futuro de conquistas 
e solidez.

Partilhamos convosco a Nota Introdutória, sendo que 
o Relatório integral pode ser visualizado aqui. Assista, 
também, aqui a um pequeno vídeo que assinala estes 
resultados coletivos.

Nota Introdutória

“No cumprimento da legislação aplicável, a Empresa 
das Águas de Santarém, EM, S.A. (“AS”) apresenta 
o seu Relatório de Gestão e Contas relativo ao exercício de 
2021.

É com elevado orgulho que o Conselho de Administração 
apresenta o presente Relatório que permite ao seu acionista 
aferir a atividade da empresa no exercício findo, a sua gestão 
e comprometimento dos seus trabalhadores na prossecução 
dos objetivos traçados. 

Sendo sempre difícil apresentar uma autocritica, não 
deixarão de ser evidentes os excelentes resultados alcançados 
pela empresa, o que não é tarefa apenas do Conselho de 
Administração, mas principalmente e sobretudo, dos 124 
trabalhadores da A.S..

O ano de 2021 foi ainda parcialmente afetado por 
confinamento obrigatório, por força da COVID-19, mas 
também pelas consequências económicas de mais de um ano 
de Pandemia. Esta conjuntura teve um forte impacto na nossa 
atividade, afetando a organização do trabalho, as funções 
de leitura de consumos, o atendimento presencial dos clientes, 
os recebimentos e os cortes por falta de pagamento, 
o andamento das empreitadas, o custo dos materiais, entre 
muitos outros constrangimentos transversais a todos  
os operadores económicos.

Mas a resiliência dos trabalhadores da AS, a sua 
motivação e o espírito de equipa foram ingredientes para 
chegarmos a este momento e podermos apresentar resultados 
de excelência a todos os níveis.

Desde a primeira hora que o atual Conselho de 
Administração elegeu a organização interna, a melhoria de 
condições de trabalho e a motivação como fatores críticos 
para o sucesso da organização.

E os resultados falam por si: (i) manutenção do número 
de trabalhadores; (ii) Atribuição de subsídio de penosidade 
e insalubridade; (iii) decréscimo de 43% no absentismo; (iv) 
concessão de formação em número médio de 51 horas por 
trabalhador; (v) realização de diversas atividades de 
teambuilding; 

O empenho de toda a equipa permitiu que a A.S. fosse 
reconhecida, no ano de 2021, como uma das 50 melhores 
empresas para trabalhar, prémio conferido pela Revista Exame 
em parceria com a AESE. Não menos importante  

o compromisso da empresa para com os seus trabalhadores 
consubstanciado na Certificação no Sistema de Gestão de 
Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, sendo 
a A.S. a primeira empresa do distrito de Santarém a alcançar 
esta certificação.

No domínio operacional, são, também, motivo de 
orgulhoso destaque a redução acentuada de perdas de água, 
com a diminuição da água não faturada em cerca de 8% 
(diferença entre a água aduzida e a água faturada), situando-
se este indicador em cerca de 23%, que passa para 20% se 
deduzirmos a água utilizada por bombeiros e em manutenção. 
A A.S. está assim, neste momento, bem abaixo da média 
nacional neste indicador. 

Estes resultados ao nível das perdas, outra das 
prioridades desde sempre definidas pelo Conselho de 
Administração, foram possíveis com o investimento em maior 
fiscalização de situações ilícitas, substituição de condutas, 
substituição de contadores em maior escala e utilização de 
tecnologias para detetar roturas.

E se ao nível das perdas os resultados foram excelentes, 
também ao nível da qualidade é-nos permitido um registo de 
excelência. Para além de termos recebido o Selo de Qualidade 
Exemplar da Água para Consumo Humano, terminamos 
o ano com 99,89% de resultados de análises de água dentro 
dos parâmetros definidos pelo Regulador, e de 99,06% nos 
resultados de águas residuais, registando, ainda, uma 
avaliação muito positiva por parte dos nossos clientes (77% 
de avaliações como Excelente e Bom). 

Registámos, ainda, um aumento do volume de águas 
residuais tratadas, o que é indicar de maior eficiência no 
sistema e a devolução ao meio ambiente deste recurso em 
maior quantidade. 

Ao nível dos resultados económico-financeiros, os dados 
que se seguem no presente documento, revelam, igualmente, 
um exercício exemplar. 

Apesar dos constrangimentos por força da COVID-19, 
em que os apoios diretos e indiretos às famílias, IPSS 
e empresas do concelho se traduziram numa perda de receita 
(por bonificação de tarifas) de cerca de 328.000€, a A.S. regista 
um investimento recorde, superando os 4 milhões de euros, 
que significa um aumento de 69,21% face ao ano de 2020 (ele 
próprio um ano com aumento de investimento face aos anos 
anteriores).

A boa gestão orçamental e dos recursos disponíveis, 
permitiu incrementar o investimento em cerca de 1,72 milhões 
de euros face ao ano anterior, com as consequentes melhorias 
de qualidade do serviço em diversas freguesias do Concelho 
e as condições de trabalho na empresa.

De destacar, também, outros indicadores de eficiência, 
de extrema importância, como o aumento de 33% no número 
de adesões à fatura eletrónica, a redução dos intervalos médios 
de leituras de consumos, a redução de atendimentos 
presenciais em 79% (sem qualquer diminuição do acesso ao 
serviço e com um decréscimo no prazo de tratamento de 
reclamações) e a redução dos prazos médios de pagamento 
(em comparação com o período pré-pandemia). 

Ao nível dos recursos humanos, e para além dos já 
indicados dados positivos, mantivemos o número de 
trabalhadores (124), com aumento dos gastos com pessoal, 
resultantes do aumento do salário mínimo, do subsídio de 
penosidade e insalubridade e gastos com formação, custos 
estes que devem ter uma leitura positiva e significando 
a melhoria de condições dos trabalhadores. 

No final do ano de 2021 adquirimos, através de locação 
financeira, novas instalações para onde serão deslocalizados 
os serviços operacionais, após realização de obras de 
adaptação, dotando este setor da empresa de melhores 
condições de funcionamento, segurança e comodidade.

O resultado líquido do exercício é inferior ao dos anos 
anteriores, fruto de criteriosa gestão orçamental, canalizando 
todas as verbas disponíveis para investimento e terminando 

https://aguasdesantarem.pt/wp-content/uploads/2022/06/Relatorio-e-Contas-2021.pdf
https://www.facebook.com/aguasdesantarem/videos/504704347718340
http://
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Águas de Santarém na FNA 
2022

A 58ª Feira Nacional de Agricultura (FNA) decorreu, entre 
os dias 04 e 12 de junho, no CNEMA – Centro Nacional de 
Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém. “Inovação & 
Tecnologia” foi o tema deste evento de dimensão nacional, 
que revelou um setor dinâmico, moderno e em constante 
evolução. Assista aqui e aqui aos vídeos que preparámos para 
si!

No dia da inauguração, o Presidente do Conselho de 
Administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, e o Diretor 
Comercial, Pedro Bernardino, receberam a visita, entre outros, 
dos nossos ilustres, o Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa e a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

DETEÇÃO DE FUGAS ATRAVÉS DO SATÉLITE:  A deteção 
de fugas via satélite, é uma tecnologia inovadora que visa 
a deteção de água contendo cloro, no subsolo. A água da rede 
pública é a única que tem tratamento com recurso 
a cloro, de forma a desinfetar a água. Logo, se existe a presença 
de água com cloro no solo, significa que existe uma grande 
probabilidade de existir uma rotura da rede pública. Esta 
tecnologia, utiliza imagem de satélite, retiradas no nosso 
concelho, onde posteriormente é feito correr um algoritmo 
que nos indica na imagem retirada onde existe água com cloro. 
Posteriormente, é feito um cruzamento com a nossa rede 
cadastrada e onde houver sobreposição de rede de 
abastecimento com pontos onde existe registo de água com 
cloro, significa que estamos perante um ponto de interesse 
onde muito possivelmente temos uma rotura. Esta tecnologia 
é uma forma de melhor direcionarmos os trabalhos das nossas 
equipas, pois já temos a indicação da hipótese de poder haver 
uma rotura na zona. Ao contrário daquilo que se faz 
normalmente, que é, direcionar as equipas para as ZMC, mas 
terem que percorrer 20 km de rede para perceber onde está 
uma rotura.

CONTROLO DE PERDAS REAIS: Um aspeto fundamental 
na monitorização das perdas de água é a divisão da rede de 
distribuição de água em Zonas de Medição e Controlo (ZMCs). 
Uma ZMC é, de forma simples, uma zona fechada, bem 
delimitada e com um caudalímetro na entrada da rede para 
monitorização dos caudais e volumes aduzidos a essa mesma 
zona. Diariamente, os dados de caudal e de pressão são 
registados e enviados, através de um data logger, para serem 
analisados pelas equipas da A.S., com especial enfâse nas 
variações dos caudais mínimos noturnos. Assim, é possível 
identificar e priorizar as zonas com maiores probabilidades de 
existirem fugas de água. Os operadores de deteção de fugas 
de água deslocam-se às ZMCs com perdas mais elevadas 
e utilizam diversos equipamentos para detetar e localizar 
as fugas, sendo estas, muitas vezes, invisíveis, pois estão nas 
condutas e nos ramais enterrados. Destes equipamentos 
destacam-se o geofone e os correladores, ambos funcionam 
de forma acústica.

CONTROLO DE PERDAS APARENTES: Para além das fugas 
de água, as entidades gestoras também têm perdas de água 
aparentes, isto é, perdas que não são físicas, mas por redução 
de faturação e que se devem a consumos não autorizados 
(roubos de água) e a erros de medição dos contadores de água. 
A A.S. está a desenvolver um projeto inovador para a gestão 
do parque de contadores. Integrado com o Sistema de 
Informação Geográfico e onde, mensalmente, recebe os dados 
do software de faturação e leituras. É possível, de forma simples 
e expedita, realizar análises ao volume de água faturado por 
cliente ou grupos de clientes num ambiente georreferenciado. 
Estando, também, definidas as principais características dos 
contadores, é possível associar a cada um deles uma curva 
com a evolução do erro de mediação no tempo e assim estimar 
com rigor o erro de medição associado. Assim, é possível 
direcionar os investimentos para equipamentos que têm maior 
retorno e calcular até o payback dos mesmos.

É, também, uma importante ferramenta para identificar 
potenciais pontos de consumos não autorizados devido à sua 
capacidade analítica dos consumos.

A empresa marcou presença, com um stand fortemente 
digital, onde, a par do incentivo ao consumo responsável da 
água, com vista à redução da pegada ambiental, teve como 
principal objetivo dar a conhecer os projetos inovadores. 
A saber: 

o ano com o total dos FSE abaixo do orçamentado em cerca 
de 377.000€, a par da alteração da taxa de amortizações 
que foi iniciada no ano anterior.

Todos estes resultados foram possíveis devido ao 
trabalho de uma equipa coesa e motivada. O nosso sincero 
e sentido agradecimento a todos os nossos trabalhadores, 
por toda a sua dedicação e entrega à nossa missão, o que 
o Conselho de Administração faz na pessoa do Diretor-Geral, 
Dr. Gustavo Madeira. A partilha destes resultados deve ser 
feita com quem, diariamente, tudo fez para que os objetivos 
fossem alcançados e até superados.

Um agradecimento também ao nosso acionista, pela 
confiança e pela constante partilha e coordenação de meios 
e esforços. 

O ano de 2022 trará novos desafios. A nova realidade 
local, nacional e mundial obrigará a redobrada atenção. 
A equipa da A.S. continuará o seu trabalho na missão delegada 
de gerir o sistema de abastecimento de água e tratamento 
de águas residuais no concelho de Santarém com elevada 
responsabilidade na prossecução do interesse público. 
 
Santarém, 28 de março de 2022.

Ramiro Matos”

https://www.facebook.com/aguasdesantarem/videos/726369688583089
https://www.facebook.com/aguasdesantarem/videos/573048880829884
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Campanha “Poupe tempo e água”
Campanha de incentivo em prol do ambiente

Os objetivos da campanha 
de adesão à fatura eletrónica 
e ao débito direto foram reduzir 
a pegada ambiental e fomentar  
a proximidade com os seus 
clientes. Apraz registar 35 
adesões ao longo do mês de 
abril, o que reflete a consciência e o compromisso dos 
clientes na utilização de garrafas mais amigas do ambiente!

Em prol da Responsabilidade 
Social

A A.S., de abril a junho, apelou aos seus clientes para que, 
de forma simples e sem qualquer encargo, dessem o seu 
contributo a uma instituição da região à sua escolha.

1ª Edição da Competição 
do Concelho de Santarém 
do jogo AQUAQUIZ

A Águas de Santarém e o Município de Santarém 
entregaram, a 28 de abril, os prémios aos vencedores da 1ª 
Edição da Competição do Concelho de Santarém do jogo 
interativo e pedagógico AQUAQUIZ, que, recorde-se, foi 
lançado no âmbito da campanha de sensibilização “Fechamos 
a torneira ao desperdício”, com o intuito de assinalar o Dia 
Mundial da Água. Este jogo, desenvolvido pelo Grupo 
AdP – Águas de Portugal, tem o objetivo de apoiar práticas 
pedagógicas criativas e participativas, promovendo a literacia 
ambiental e destacando o valor da água no contexto dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A sessão, que decorreu 
no Salão Nobre do Município, 
contou com a presença, entre 
outros, do Presidente do 
Conselho de Administração 
da AS, Ramiro Matos, do 
Presidente do Município, Ricardo Gonçalves, do Vereador 
com o Pelouro da Educação, João Leite, da Chefe de Divisão 
de Educação e Juventude, Vânia Horta, e da Diretora do 
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Margarida 
da Franca, que felicitou a A.S. pela iniciativa, destacando 
“a participação voluntariosa” dos alunos.

O presidente da empresa municipal parabenizou 
os jovens vencedores, referindo que eles “são os que 
melhor compreendem e os mais capacitados nesta área da 
sensibilização ambiental”, e, sublinhando a importância da 
poupança da água, incentivou-os a “terem sempre este tema 
na agenda pessoal”. O presidente da autarquia salientou que 
“a sensibilidade ambiental que os jovens têm é fundamental” 
e que são eles “os líderes da mudança”, incentivando-os 
a “continuarem a sonhar”.

Pelo esforço e empenho, foram entregues três trotinetes 
elétricas para grande alegria e entusiasmo dos alunos que se 
destacaram pelo conhecimento sobre a água e mais pontuaram 
na competição, que decorreu, online, de 22 de março a 01 de 
abril.

Regresso da campanha 
da troca de plástico

Campanha de incentivo em prol do ambiente

No mês em que se celebra o Dia Internacional da 
Reciclagem, que se comemora a 17 de maio, foi o momento 
certo para a A.S. reativar a campanha de sensibilização 
ambiental, intitulada “Para salvar o planeta, comece por salvar 
a nossa cidade”, a qual visa incentivar o consumo de água da 
torneira, o uso de garrafas reutilizáveis e, naturalmente, 
a reciclagem, assumindo, assim, a responsabilidade social de 
participar, ativamente, na sensibilização e consciencialização 
de todos, no que às boas práticas ambientais diz respeito. 
Reciclar, eliminar o plástico e beber água da torneira foram, 
pois, os motes desta campanha que decorreu de 02 a 17 de 
maio de 2022. 

Com esta campanha, foram entregues 450 garrafas de 
plástico em troca de 45 garrafas reutilizáveis da marca águAS 
– Natural de Santarém, para a qual contribuiu a Turma do Lápis 
com a entrega de 240 garrafas de plástico. No total, entregámos 
20 kg de plástico ao Ecocentro de Santarém.           Assista aqui 
ao vídeo.

Lourenço Vieira conquistou o primeiro lugar ao nível do 
2º Ciclo, seguido de Joana Luís, ambos da Escola EB Mem 
Ramires, tendo Ana Sofia Pedrosa, da Escola EB Alexandre 
Herculano, ficado em terceiro lugar. Ao nível do 3º Ciclo, e da 
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, a grande vencedora 
foi Isís Lobo, seguida de Gonçalo Fonseca, cabendo o terceiro 
lugar a Francisco Duarte, aluno na Escola Secundária Sá da 
Bandeira.

A todos eles, foi lançado o desafio de continuarem a pôr 
à prova os seus conhecimentos e a se manterem embaixadores 
do bem precioso e finito – a água! O seu contributo fez – e faz – a diferença! Muito obrigada!

https://www.facebook.com/aguasdesantarem/videos/539429681102304


10Edição n.º 6 | junho 2022

Datas comemorativas
•  01 maio | Dia do Trabalhador

• 05 junho | Dia Mundial do Meio Ambiente

•  08 junho | Dia Mundial dos Oceanos

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 assumirá 
o papel principal numa receita.  Siga todas as receitas 
que publicaremos.

Sónia Pinto
Responsável Departamento de 
Exploração e Eficiência Energética

Livro -  O Velho e o Mar de Ernest Hemingway
Filme - O rapaz que prendeu o vento de Chiwetel Ejiofor
Música - El talisman de Rosana
Viagem - Nova Iorque
Ídolo - A minha família
Lema de Vida - Uma pessoa pode fazer a diferença

Sorvete de Morango 
e Rosa 
Ingredientes
900 gr morangos maduros, 
sem pé
300 ml de água
300 gr de açúcar em pó
Sumo de 1 limão
2 colheres de sopa de água 
de rosas
1 mão cheia de pétalas de 
rosa cor-de-rosa, para servir 
(opcional)

Preparação
1. Misture o açúcar com 300 ml de água numa caçarola. 

Deixe o açúcar dissolver e ferva por 2 minutos.
2. Triture os morangos até obter um puré suave.
3. Junte o xarope de açúcar. Volte a triturar e adicione 

o sumo de limão e a água de rosas.
4. Deite o preparado num recipiente para congelar (uma 

antiga caixa de gelado serve na perfeição).
5. Congele até estar quase sólido, desfazendo os cristais 

de gelo a cada 1 a 2 horas, até o sorvete estar espesso 
e sólido.

6. Deixe amolecer por 25 minutos antes de servir.
7. Deve ser consumido no espaço de um mês.

Nota: Se tiver outras coisas para fazer, deixe o sorvete 
congelar por 8 horas, ou de um dia para o outro, até estar 
sólido. No dia seguinte, coloque à temperatura ambiente 
por 25 minutos, pique em pedaços e coloque novamente 
no robô de cozinha. Triture até estar suave e cremoso. Deite 
o sorvete no recipiente e volte a congelar.

Receita: Masterchef Portugal | Top 5 Sobremesas

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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