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SAUDAÇÃO 
 Atribuição pelo 2º ano consecutivo do Selo de Qualidade Exemplar 
da Água para Consumo Humano, à Câmara Municipal do Barreiro 

 
 
Pelo 2º ano consecutivo a Câmara Municipal do Barreiro foi distinguida com o 
selo de qualidade exemplar da água para consumo humano. Mais uma prova 
de que a autarquia mantém a aposta no fornecimento de um serviço público de 
qualidade, na água pública, e na qualidade de vida das populações. 
 
Resultantes de uma parceria entre a Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR) e o jornal Água e Ambiente, e contando com a 
colaboração de muitas outras entidades, como seja a Associação Portuguesa 
de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) ou o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC), a atribuição destes prémios e selos, têm como 
principal objetivo identificar, premiar e divulgar casos portugueses de referência 
relativos à qualidade dos serviços de abastecimento público de água, 
saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos cidadãos. 
 
Os selos de “Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano” distinguem 
as entidades gestoras que asseguraram o cumprimento de critérios mais 
exigentes do que a legislação sectorial, designadamente, a realização da 
totalidade do número de análises agendadas no programa de controlo de 
qualidade da água (PCQA) aprovado, uma percentagem igual ou acima de 
99% no cumprimento dos vários valores paramétricos, como os das bactérias 
coliformes, e de todos os valores relacionados com cheiro e sabor. Às 
entidades gestoras é ainda exigido que apresentem um valor igual ou superior 
a 50 pontos no índice de conhecimento infraestrutural e de gestão patrimonial 
calculado pelo regulador. 
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A atribuição deste selo pelo 2º ano consecutivo à Câmara Municipal do 
Barreiro, é o claro reconhecimento de um longo e bastante visível trabalho 
realizado pela autarquia do Barreiro, no que diz respeito às matérias de 
distribuição e abastecimento de água às populações do concelho. Reconhece o 
enorme esforço que tem sido conduzido no sentido da implementação e 
acompanhamento dos vários Planos que o Município tem nesta área: Plano de 
Controlo de Perdas, Plano de Controlo de Afluências Indevidas e o Plano de 
Controlo de Qualidade da Água. Estes são elementos indissociáveis da 
promoção de políticas públicas de qualidade que vão ao encontro do respeito e 
defesa dos interesses dos utilizadores e pela sustentabilidade técnica, 
económica e ambiental. Este reconhecimento deve, naturalmente, ser 
estendido aqueles que diariamente se dedicam, exemplar e qualitativamente, à 
manutenção, reparação, substituição e remodelação das redes de 
abastecimento e saneamento. Deve desta forma constituir fator de valorização 
dos trabalhadores da autarquia que se esforçam para a manutenção deste 
serviço com a qualidade e a excelência que o Barreiro merece. 
 
Representa também e acima de tudo mais uma razão para contrariar e rejeitar 
todo o processo de Reestruturação do Setor das Águas que está a ser 
encetado pelo atual Governo PSD/CDS e que se caracteriza por três vetores 
estruturais: a agregação de sistemas multimunicipais e sua verticalização; a 
recuperação de custos e harmonização tarifária por via de um Regulamento 
estará para vir, mas cujas orientações insurgir-se-ão naquilo que é o poder 
regulamentar próprio dos municípios; e a concessão dos novos sistemas 
multimunicipais criados à revelia dos municípios, que integram também a 
Águas de Portugal, para a sua posterior privatização. 
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, tendo isso em conta, reunida 
no dia 4 de Dezembro de 2014, delibera: 
 

1 – Saudar a Câmara Municipal do Barreiro pela atribuição pelo 2º ano 
consecutivo do selo “Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano”.  
 
2 – Saudar os trabalhadores da autarquia pelo seu trabalho diário que tem 
contribuído para a prestação de um verdadeiro serviço público, no que diz 
respeito aos serviços de abastecimento e qualidade da água, fornecida à 
população. 
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3 – Reiterar a sua firme rejeição perante todo o processo de reestruturação do 
setor das águas, que está a ser elaborado pelo Governo, à revelia das 
autarquias e que consiste meramente numa mega agregação de sistemas, num 
aumento de tarifas, e por fim, na privatização. 
 
4 – Reafirmar a sua determinação em apoiar a Câmara Municipal do Barreiro 
no desenvolvimento de todas as ações ao seu alcance, quer seja no plano 
institucional, político ou judicial, para impedir o processo em curso, numa 
defesa intransigente da água pública, do saneamento, da qualidade de vida 
das populações e da autonomia do Poder Local Democrático. 
 
5 – Endereçar a presente saudação aos trabalhadores afetos ao Departamento 
de Águas e Resíduos, que pelo seu desempenho e trabalho de qualidade e 
excelência, contribuíram para a distinção com o Selo de Qualidade da Água 
pelo segundo ano consecutivo 
 
 

Aprovado por maioria, com 29 votos a favor da CDU, do PS, do BE, do 
MRPP e do MCI e 2 votos contra do PSD. 
 

 
 
Barreiro, 5 de dezembro de 2014 
 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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