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ÁGUAS DE GONDOMAR DUPLAMENTE DISTINGUIDA 
PELA ENTIDADE QUE REGULA O SETOR

A Águas de Gondomar (AdG) foi distinguida, uma vez mais, pela 

ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 

com a atribuição do selo de “Qualidade Exemplar da Água para 

Consumo Humano”, a que juntou este ano o selo de “Qualidade 

para o Uso Eficiente da Água”, atribuído apenas a seis entidades 

prestadoras de serviços em Portugal.

A renovação do selo da “Qualidade Exemplar da Água para Con-

sumo Humano” e a conquista do selo da “Qualidade para o Uso 

Eficiente da Água” comprovam a eficácia e a qualidade dos servi-

ços que a AdG presta aos consumidores do Município de Gondo-

mar. Indicadores como água segura, perdas reais de água, ocor-

rência de falhas no abastecimento, água não faturada, tendência 

de evolução positiva, foram alguns dos parâmetros avaliados.

Com esta iniciativa da ERSAR, evidencia-se a existência de um rigo-

roso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumido-

res, que passam a reconhecer as entidades que prestam o melhor 

serviço em diferentes áreas. É também objetivo daquela entidade, 

sensibilizar as entidades gestoras para as questões da qualidade na 

conceção, execução, gestão e exploração dos sistemas. 

Este reconhecimento pela mais importante instituição que regula 

o setor projeta a AdG como empresa fornecedora com qualidade 

de excelência a nível nacional. O selo de “Qualidade Exemplar da 

Água para Consumo Humano” evidencia-se por assegurar uma 

qualidade exemplar da água para consumo humano, enquanto 

o selo de “Qualidade para o Uso Eficiente da Água” destaca as 

entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de 

água que, no último ano de avaliação regulatória, tenham as-

segurado uma gestão eficiente da água de especial qualidade.

Esta iniciativa da ERSAR é realizada em parceria com o Jornal 

“Água & Ambiente”. Fazem também parte do Júri outras entida-

des representativas do setor, designadamente a Associação Por-

tuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), a Associa-

ção Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), a 

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), a ESGRA – 

Associação para a Gestão de Resíduos, a APEMETA – Associação 

Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais e a DECO 

– Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
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ÁGUA DE GONDOMAR ANALISADA COM REGULARIDADE 
É 100% SEGURA PARA CONSUMO HUMANO

CONTROLO RIGOROSO

A qualidade da água destinada ao consumo humano, fornecida 

pela AdG através de sistemas públicos de abastecimento, é objeto 

de um controlo rigoroso por parte da ERSAR – Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos, a mais elevada instância nacional 

competente para a coordenação e fiscalização da aplicação da 

legislação vigente na matéria.

PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA – RECOLHA 
DE AMOSTRAS SEMANAL

A qualidade da água que todos os dias chega aos lares dos 

gondomarenses é uma preocupação constante da AdG, pelo que 

operacionalizamos um exigente tratamento da água na torneira 

do consumidor. Neste sentido, é implementado anualmente um 

programa de controlo operacional da qualidade da água, através 

do qual a água distribuída na rede pública e colhida nas torneiras 

dos consumidores é submetida a centenas de milhares de análises 

anuais, em laboratórios acreditados, e os resultados obtidos são 

controlados pela Autoridade de Saúde (Delegados de Saúde), bem 

como pela entidade reguladora do sector – ERSAR. Os limites legais 

de conformidade da água são extremamente exigentes e foram 

impostos por Diretiva da União Europeia, em consonância com 

as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os 

resultados das amostras semanais realizadas para avaliar a qualidade 

da água distribuída à população são disponibilizados no site da AdG.

NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROCEDER À INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAR A ÁGUA

Tendo a AdG tido conhecimento de tentativas de comercialização 

de equipamentos para purificar a água, informamos que não há 

necessidade de se proceder à instalação de tais equipamentos, 

pelas razões acima evidenciadas. Nessas campanhas são realizadas 

experiências e transmitidas informações que induzem os consumidores 

a acreditar que a água distribuída na rede pública é de má qualidade 

e com potenciais impactos negativos na saúde humana, o que 

é absolutamente falso. Essas experiências consistem em aplicar 

uma corrente elétrica à água da torneira, o que faz alterar o estado 

químico dos elementos constituintes da água, através de um processo 

denominado eletrólise. A ação da corrente elétrica provoca a formação 

abundante de uma espuma acastanhada ou preta à superfície da água 

bem como o respetivo aquecimento.

Os fenómenos verificados na eletrólise de uma água de torneira são 

totalmente expectáveis face à presença de sais minerais (como os 

de cálcio, magnésio, potássio, sódio) e de outros elementos (como 

o ferro), que caracterizam uma água natural tratada, equilibrada e 

cumpridora dos mais exigentes limites legais com vista ao consumo 

humano. Esses fenómenos não indiciam qualquer degradação da 

qualidade da água da torneira, sendo falsas quaisquer afirmações 

em sentido contrário.

ÁGUA DE GONDOMAR 100%SEGURA PARA CONSUMO HUMANO

Importa, por último, sublinhar que a água da torneira em Gondomar 

tem sido reconhecida, ano após ano, pela ERSAR que a considera 

como 100% segura para consumo humano.

A AdG reafirma, por isso, a todos os consumidores que a água da rede 

pública possui sais minerais e outros elementos que a tornam um 

produto seguro e equilibrado para o consumo humano.
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ÁGUAS DE GONDOMAR APOSTA NA EFICIÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA À REDE DE SANEAMENTO

A Águas de Gondomar, SA, reforçou a sua frota com uma nova 

viatura de piquete de saneamento, um investimento que resultou 

da vontade da empresa em melhorar o serviço de assistência 

ao cliente e otimizar a manutenção da rede de saneamento. A 

aquisição da nova viatura permite ainda proporcionar melhores 

condições de trabalho às equipas de piquete e reduzir a pegada 

ambiental da AdG, já que se trata de uma viatura mais eficiente 

e com menores consumos.

Mais prática e com uma nova imagem, a nova viatura frota AdG 

reforça assim a capacidade de resposta da empresa na resolu-

ção de problemas ligados ao saneamento, nomeadamente à lim-

peza e desobstrução de ramais de águas residuais, uma vez que 

tem capacidade para transportar 1000 litros de água, o dobro 

da anterior.  

Com mais esta aposta, a AdG prossegue a sua política de moder-

nização da frota operacional, com vista a promover a melhoria 

contínua do serviço prestado ao cliente.

Nos últimos anos a empresa tem vindo a somar prémios e distin-

ções face ao trabalho de exigência e rigor que tem colocado ao 

serviço da população de Gondomar, de entre os quais se desta-

cam os “Selos de Qualidade de Água para Consumo Humano” 

atribuído pela entidade reguladora do sector (ERSAR) e a Certifi-

cação do Sistema Integrado de Gestão, segundo as normas inter-

nacionais ISO 9001:2015 (Gestão da Qualidade), ISO 14001:2015 

(Gestão Ambiental) e OHSAS 18001:2007 / NP 4397:2008 (Gestão 

da Segurança e Saúde do Trabalho).
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ÁGUAS DE GONDOMAR APOIA NATAÇÃO ADAPTADA

O município de Gondomar, apostando na promoção do desporto, 

criou uma secção de natação nas vertentes pura e adaptada, apoia-

da pela Águas de Gondomar.

A criação desta secção desportiva é mais um passo na inclusão 

desportiva de todos, fator social que motivou o apoio da Águas de 

Gondomar. Em reportagem ao jornal VivaCidade, Jaime Martins, di-

retor-geral da AdG, justificou o apoio. “Este é um projeto de cariz 

social que quisemos apoiar desde o primeiro momento porque acre-

ditamos que a valorização e integração humana de todos é impor-

tante, e porque essa valorização é conseguida pela utilização de um 

recurso tão intimamente ligado a esta empresa”. 

ADG PRESENTE NO ENEG 2019

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) 

realizou em novembro passado, o Encontro Nacional de Entidades Ges-

toras de Água e Saneamento. O ENEG 2019, considerado o maior en-

contro do setor das Águas, decorreu em Ílhavo e contou com a partici-

pação da AdG em vários painéis de intervenção.

Na oportunidade, a AdG apresentou uma exposição so-

bre a “Abordagem Integrada na Gestão de Perdas”, dan-

do como exemplo o plano que a Águas de Gondomar, 

SA implementou e que reflete a abordagem integrada da 

gestão de perdas de forma a garantir níveis de desempe-

nho e sustentabilidade do serviço.

O controlo de afluências de águas residuais foi também motivo 

de explanação e sobre este tema a AdG apresentou, na ocasião, 

a metodologia desenvolvida no âmbito do projeto de Controlo de 

Afluências de Águas Residuais (CAAR) criado em 2010, em resultado 

da existência de contribuições significativas de águas pluviais e infil-

trações na rede de saneamento. 

A terceira comunicação da AdG no ENEG 2019 focou-se na relação 

das variáveis climatéricas com o consumo urbano da água, tendo 

sido apresentado o caso da AdG, nomeadamente a análi-

se da relação entre as variáveis climatéricas, precipitação 

e temperatura, e o consumo urbano de água, as quais 

constituem a base da construção de um modelo preditivo 

da distribuição de água.

Enquanto membro das Comissões Especializadas CESDA 

e CEI, a AdG participou ainda nas comunicações sobre as 

soluções de instalação de contadores e acessórios no nicho do conta-

dor,  sobre a inovação nas entidades gestoras e sobre a plataforma 

aberta da inovação, onde foi apresentado o conceito e a metodologia 

concebida para o projeto, em desenvolvimento pela Comissão.
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AGUAS DE GONDOMAR E CÂMARA MUNICIPAL  DE  
GONDOMAR DOAM  MATERIAL  DIDÁTICO  A UNIDADE  
DE  MULTIDEFICIÊNCIA DE  S.  PEDRO DA  COVA

No dia 17 de outubro, a empresa Águas de Gondomar (AdG) en-

tregou material didático à unidade de Multideficiência a funcio-

nar na EB1 do Passal, em S. Pedro da Cova.

A iniciativa insere-se na política de responsabilidade social da 

AdG, que tem como objetivo contribuir para ajudar a colmatar 

necessidades que se façam sentir no município de Gondomar.  

No caso em particular, a AdG decidiu apoiar esta unidade de 

multideficiência, a funcionar em S. Pedro da Cova, com material 

didático necessário à aprendizagem das crianças inseridas na-

quela unidade. 

Este apoio insere-se nas políticas e práticas de inclusão em que 

a empresa se tem empenhado, em estreita colaboração com as 

entidades diretamente envolvidas, com vista à promoção da qua-

lidade de vida dos alunos com necessidades especiais de estrutu-

ras de ensino diferenciado e estruturado. 

Jaime Martins, diretor-geral da AdG, sublinhou na ocasião a neces-

sidade de continuar a contribuir para o desenvolvimento das condi-

ções de aprendizagem destes jovens e ao mesmo tempo apela a que 

outros parceiros e outras empresas se juntem à causa. “É necessário 

apoiar estas instituições, reforçando a sua capacidade didática, mi-

nimizando as carências e melhorando a sua capacidade de resposta 

com condições mais favoráveis para a prossecução do processo de 

aprendizagem destes estudantes com necessidades especiais. Im-

porta, por isso, que outros parceiros e organizações se mobilizem 

também para este objetivo”, conclui. 

Anualmente a Câmara Municipal de Gondomar selecionará uma 

instituição e conjuntamente com a AdG irão avaliar os apoios e 

ações a desenvolver, cumprindo assim a sua responsabilidade na 

promoção do desenvolvimento social, através da melhoria das 

condições e de bem-estar dos gondomarenses.
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A utilização de captações particulares de água (poço, furo ou outra 

origem de água captada para uso particular) para consumo huma-

no é um tema de grande importância, principalmente no que con-

cerne à saúde pública. 

Importa esclarecer que a água destinada ao consumo humano é 

a água utilizada para beber e cozinhar, mas também para tomar 

banho, lavar roupa e alimentos. 

Quando o utilizador não tem rede pública de água disponível e 

utiliza água proveniente de captações próprias, é responsável por 

garantir o tratamento adequado dessa água, a limpeza dos equipa-

mentos associados, a realização de análises à qualidade de água e 

o licenciamento da captação (se aplicável):

Se a rede pública de água estiver disponível, o consumidor deverá 

idealmente desativar as captações particulares utilizadas para con-

sumo humano. Se a água for utilizada para outros fins (por exemplo, 

rega), deve ser garantida a separação física das duas redes (pública 

e particular) de forma a impedir a mistura dos dois tipos de água e 

potencial contaminação da rede pública. 

Nas imagens seguintes é possível observar o exemplo de uma inter-

ligação de redes detetada numa ação de fiscalização que foi poste-

riormente corrigida: 

     

Redes interligadas               Redes Separadas

A maioria dos consumidores de água de captações particulares de-

fende o seu consumo devido ao seu aspeto cristalino e transparente 

e sabor agradável, contudo essa água é em geral imprópria para 

consumo humano, podendo conter microrganismos (provenientes 

de dejetos animais ou fossas séticas) ou substâncias prejudiciais à 

saúde (como fertilizantes e pesticidas), não detetáveis através do 

gosto, cheiro ou aspeto. 

Por esta razão, para a AdG é essencial que a água proveniente de 

captações particulares não se misture com a água da rede pública, 

pois pode pôr em causa a qualidade da água distribuída à popula-

ção e eventuais consequências a nível de saúde pública.

Para mais informação recomenda-se a leitura do Caderno de Sen-

sibilização nº 4 da ERSAR “Utilização de captações particulares de 

águas para Consumo Humano” que se encontra disponível para 

consulta no site da ERSAR.

A IMPORTÂNCIA DA SEPARAÇÃO DAS REDES
CAPTAÇÕES PARTICULARES DE ÁGUA
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Linha de Apoio ao Cliente: 224 660 295
Avarias / Roturas 24h: 800 206 438

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Sede: 
Segunda: das 8h30 às 19h30
Terça a Sexta: das 8h30 às 16h30 
Loja do Cidadão de Gondomar:
Segunda a Sexta: das 9h00 às 16h00

Sede: 
Rua 5 de Outubro, 112
Loja do Cidadão de Gondomar:
Praça Luis de Camões, 183

Tel. 224 660 200
Fax. 224 660 299

www.aguasdegondomar.pt

C O N T A C T O S

A água que chega às nossas torneiras começa por ser captada no meio 

hídrico, seguindo para Estações de Tratamento de Água (ETA) onde é 

assegurada a sua adequação para consumo humano. É armazenada 

em reservatórios e a partir daí distribuída à população. Depois de con-

sumida, a água residual resultante é recolhida e tratada para poder ser 

devolvida à natureza em condições ambientalmente seguras.

A água bruta pode ser captada à superfície (rios e albufeiras) ou 

no subsolo (lençóis de água), através de furos ou poços. Depois de 

captada, a água segue para Estações de Tratamento de Água (ETA), 

onde é feita a correção das caraterísticas físicas, químicas e bac-

teriológicas tornando-a adequada para consumo humano. Após o 

tratamento é armazenada em reservatórios que asseguram a conti-

nuidade do abastecimento. Por vezes, no processo de transporte da 

água até ao reservatório ou até ao consumidor final, é necessário o 

recurso a sistemas de bombagem de modo a assegurar a sua eleva-

ção de pontos baixos para pontos altos.

A distribuição de água até às torneiras dos consumidores é realiza-

da através de uma rede complexa de tubagens e válvulas, garan-

tindo-se que a água é distribuída em quantidade e com a pressão e 

qualidade adequadas.

Após a utilização pela população e restantes agentes económicos, 

a água residual resultante é recolhida e encaminhada, através de 

uma rede de coletores e emissários, para Estações de Tratamento 

de Águas Residuais (ETAR) onde se procede ao seu tratamento para 

que no final do processo possa ser reutilizada ou devolvida à nature-

za em condições ambientalmente seguras.

O correto funcionamento do Ciclo Urbano da Água é vital para asse-

gurar a reposição dos meios hídricos sem comprometer a saúde pú-

blica e os ecossistemas, protegendo a natureza e a biodiversidade.

Ao longo deste percurso, são vários os custos incorridos pela entida-

de gestora, quer na construção e manutenção de redes e infraestru-

turas como reservatórios e ETAR quer na monotorização, higieniza-

ção e tratamento da água. São ainda incorridos outros custos como 

o da substituição de contadores e do consumo de energia elétrica.

CONHECE O CICLO 
URBANO DA ÁGUA?

COMPRA DA ÁGUA A ENTIDADE 
GESTORA EM ALTA

ARMAZENAMENTO EM 
RESERVATÓRIOS E TRATAMENTO 
DA ÁGUA

REUTILIZAÇÃO E/OU DEVOLUÇÃO 
AO MEIO NATURAL DA ÁGUA 
RESIDUAL TRATADA

DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, ATRAVÉS DA REDE 
PÚBLICA, PARA OS CONSUMIDORES DOMÉSTI-
COS E INDUSTRIAIS

INTERVENÇÕES NA REDE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E NA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS 
(SANEAMENTO)

ENCAMINHAMENTO 
DAS ÁGUAS RESIDUAIS 
PARA A ETAR
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