Nota à imprensa
1 de outubro de 2013

ERSAR ATRIBUI A ENTIDADES GESTORAS
SELOS DE QUALIDADE EXEMPLAR DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos atribuiu pela primeira vez os selos de
Qualidade exemplar da água para consumo humano, que pretendem evidenciar as entidades
prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de avaliação
regulatória, tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano.
De facto, o panorama nacional da qualidade da água destinada ao consumo humano tem revelado
nos últimos anos que em Portugal a água da torneira é de confiança. No entanto, impunha-se a
distinção daquelas entidades que, dentro de um universo que garante 98% de água segura, se
distinguem pela excelência. Para a atribuição dos referidos selos foi verificado o cumprimento de
todos os critérios previstos no respetivo regulamento, nomeadamente:
 100% de cumprimento do número de análises agendadas no programa de controlo de
qualidade da água (PCQA) aprovado;
 ≥99% de cumprimento dos valores paramétricos;
 ≥99% de cumprimento dos valores paramétricos de controlo de rotina 1 (bactérias coliformes
e Escherichia coli);
 ≥99% de cumprimento de todos os valores paramétricos de cheiro e sabor;
 ≥50% no índice de conhecimento infraestrutural e de gestão patrimonial.
Às entidades gestoras a quem foi atribuído um selo será entregue um certificado e o direito de usar
essa imagem, através da sua utilização na sua imagem institucional, nomeadamente no sítio da
Internet, comunicações e publicidade, entre outras aplicações, associando-lhe assim uma marca
única identificativa da qualidade do serviço prestado aos utilizadores.
Depois de cuidada ponderação, o júri decidiu atribuir do selo de “Qualidade exemplar da água para
consumo humano” às seguintes entidades, por ordem alfabética, selecionadas de entre as 403
entidades que prestam o serviço de abastecimento público de água:




















AGERE
AGS - Paços de Ferreira
Águas da Azambuja
Águas da Figueira
Águas da Região de Aveiro
Águas de Alenquer
Águas de Barcelos
Águas de Cascais
Águas de Coimbra
Águas de Gondomar
Águas de Mafra
Águas de Ourém
Águas de Paredes
Águas de S. João
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
Águas de Valongo
Águas do Algarve
Águas do Centro
Águas do Centro Alentejo












































Águas do Douro e Paiva
Águas do Lena
Águas do Marco
Águas do Mondego
Águas do Noroeste
Águas do Oeste
Águas do Sado
Águas do Vouga
Águas do Zêzere e Côa
Águas e Parque Biológico de Gaia
Cartágua
CM de Albufeira
CM de Almeida
CM de Barreiro
CM de Bombarral
CM de Lagoa
CM de Moita
CM de Óbidos
CM de Penacova
CM de Póvoa de Varzim
CM de São Brás de Alportel
CM de Silves
EAmb - Esposende Ambiente, EEM
EPAL
ICOVI
Indaqua Fafe
Indaqua Matosinhos
Indaqua Santo Tirso/Trofa
Indaqua Vila do Conde
INFRALOBO
INFRAMOURA
INOVA
Luságua Alcanena - Gestão de Águas
SM de Castelo Branco
SM de Nazaré
SMAS de Almada
SMAS de Montijo
SMAS de Sintra
SMAS de Tomar
SMAS de Viseu
SMSB de Viana do Castelo
Tavira Verde

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos (ERSAR) e o Jornal Água&Ambiente, com a colaboração da Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e
Ambiental (APESB), da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) e do Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
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