
 

 

 
 

    

  

 

 

 

 

Selos e prémios de qualidade dos serviços de águas e 
resíduos 

 

Regulamento (versão V3) 

 

1. Objetivo 

A qualidade dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas 
residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos em Portugal tem vindo a melhorar 
consideravelmente nas últimas décadas. Tratando-se de uma evolução positiva, é no 
entanto necessário estarmos cientes do grande esforço que há ainda para fazer até se 
atingir uma situação mais compatível com as solicitações da sociedade, que naturalmente 
ambiciona serviços básicos de excelência. Não nos devemos limitar aos níveis de cobertura 
e à qualidade do produto água, das descargas de águas residuais e da deposição de 
resíduos urbanos, mas procurar uma mais ampla avaliação da qualidade dos serviços 
prestados aos utilizadores e estimular patamares mais elevados de exigência. 

A parceria entre a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e o 
Jornal Água&Ambiente, com a colaboração de reconhecidas associações técnico-científicas 
– a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), a Associação 
Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB) e a Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos (APRH) – e também de um centro de investigação de referência, o 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), pretende contribuir para a melhoria da 
qualidade do serviço através da criação e da atribuição anual dos selos e prémios de 
qualidade dos serviços de águas e resíduos, que são objeto do presente regulamento. 

Esta iniciativa tem como 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, avaliada nos termos 
constantes do “Guia de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados 
aos utilizadores - 2.ª geração do sistema de avaliação” disponível em www.ersar.pt. 

Integra-se aliás nas atribuições da ERSAR a divulgação de informações sobre casos 
concretos de entidades gestoras que constituam referências de qualidade e sensibilizar as 
entidades gestoras e os autarcas em geral para as questões da qualidade na conceção, 
execução, gestão e exploração dos sistemas multimunicipais e municipais. 

 

http://www.ersar.pt/
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2. Selos de qualidade do serviço a atribuir 

Tendo por base o sistema de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos 
aplicado pela ERSAR, são atribuídos anualmente os seguintes selos: 

 Selo de “Qualidade do serviço de abastecimento público de água”: Pretendem-se 
distinguir as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, 
no último ano de avaliação regulatória, revelem cumulativamente: 

• 100% de avaliação dos indicadores aplicáveis; 

• 100% de avaliação satisfatória1 dos indicadores de qualidade de serviço aplicáveis 
relativos à adequação da interface com o consumidor e à sustentabilidade ambiental; 

• ≥ 80% de avaliação satisfatória da totalidade de indicadores de qualidade de serviço 
aplicáveis; 

• ≥ 50% no índice de conhecimento infraestrutural e de gestão patrimonial. 

 Selo de “Qualidade do serviço de saneamento de águas residuais urbanas”: 
Pretendem-se evidenciar as entidades prestadoras de serviços de saneamento de águas 
residuais urbanas que, no último ano de avaliação regulatória, revelem cumulativamente: 

• 100% de avaliação dos indicadores aplicáveis; 

• 100% de avaliação satisfatória dos indicadores de qualidade de serviço aplicáveis 
relativos à adequação da interface com o consumidor e à sustentabilidade ambiental; 

• ≥ 80% de avaliação satisfatória da totalidade de indicadores de qualidade de serviço 
aplicáveis; 

• ≥ 50% no índice de conhecimento infraestrutural e de gestão patrimonial. 

 Selo de “Qualidade do serviço de gestão de resíduos urbanos”: Pretendem-se 
evidenciar as entidades prestadoras de serviços de gestão de resíduos urbanos que, no 
último ano de avaliação regulatória, revelem cumulativamente: 

• 100% de avaliação dos indicadores aplicáveis; 

• 100% de avaliação satisfatória dos indicadores de qualidade de serviço aplicáveis 
relativos à adequação da interface com o consumidor e à sustentabilidade ambiental; 

• ≥ 80% de avaliação satisfatória da totalidade de indicadores de qualidade de serviço 
aplicáveis. 

 Selo de “Qualidade exemplar da água para consumo humano”: Pretendem-se 
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, verificando cumulativamente:  

• 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. 

                                                
1
 Inclui portanto situações de qualidade boa e mediana e exclui situações de qualidade insatisfatória 

dos serviços, definidas de acordo com o “Guia de avaliação da qualidade dos serviços de águas e 
resíduos prestados aos utilizadores - 2.ª geração do sistema de avaliação”. 
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Adicionalmente à aplicação dos critérios anteriores para atribuição dos diferentes selos de 
qualidade do serviço, o júri pode excluir as entidades que em sua opinião revelem práticas 
ou desempenhos considerados gravosos. 

Uma entidade gestora pode receber o mesmo selo em anos consecutivos desde que 
cumpra os critérios acima expostos no último ano de avaliação regulatória. 

O júri reserva-se o direito de alterar em cada ano até 31 de março os critérios anteriores, 
caso entenda haver razões ponderosas para o efeito, devendo registar em ata a respetiva 
justificação. 

3. Prémios de qualidade do serviço a atribuir 

Tendo por base o sistema de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos 
aplicado pela ERSAR, são atribuídos anualmente os seguintes prémios: 

 Prémio de “Qualidade do serviço de abastecimento público de água”: Pretende-se 
premiar uma entidade prestadora de serviços de abastecimento público de água que, 
além de cumprir os critérios de atribuição do correspondente selo de qualidade do 
serviço, revele um especial desempenho ou uma excecional melhoria em aspetos 
referentes à adequação da interface com o utilizador, à sustentabilidade da gestão do 
serviço e à sustentabilidade ambiental.  

 Prémio de “Qualidade do serviço de saneamento de águas residuais urbanas”: 
Pretende-se premiar uma entidade prestadora de serviços de saneamento de águas 
residuais urbanas que, além de cumprir os critérios de atribuição do correspondente selo 
de qualidade do serviço, revele um especial desempenho ou uma excecional melhoria 
em aspetos referentes à adequação da interface com o utilizador, à sustentabilidade da 
gestão do serviço e à sustentabilidade ambiental. 

 Prémio de “Qualidade do serviço de gestão de resíduos urbanos”: Pretende-se 
premiar uma entidade prestadora de serviços de gestão de resíduos urbanos que, além 
de cumprir os critérios de atribuição do correspondente selo de qualidade do serviço, 
revele um especial desempenho ou uma excecional melhoria em aspetos referentes à 
adequação da interface com o utilizador, à sustentabilidade da gestão do serviço e à 
sustentabilidade ambiental. 

 Prémio de “Qualidade exemplar da água para consumo humano”: Pretende-se 
premiar uma entidade prestadora de serviços de abastecimento público de água que, 
além de cumprir os critérios de atribuição do correspondente selo de qualidade do 
serviço, revele um exemplar desempenho ou uma excecional melhoria no âmbito do 
controlo operacional da qualidade da água, das análises de água realizadas e da 
qualidade da água nos termos da legislação em vigor. 

 Prémio de qualidade do serviço num tema livre: Pretende-se premiar uma entidade 
prestadora de serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas 
residuais urbanas e/ou de gestão de resíduos urbanos que revele um especial 
desempenho ou uma excecional melhoria num tema livre a definir anualmente pelo Júri.  

Uma entidade gestora só pode receber o mesmo prémio em anos consecutivos se 
apresentar melhoria da qualidade em relação aos anos anteriores. 

4. Entidades elegíveis 

São automaticamente elegíveis para a atribuição dos selos e dos prémios de qualidade 
exemplar da água para consumo humano todas as entidades prestadoras de serviços de 
abastecimento público de água que estejam sujeitas à intervenção da ERSAR enquanto 
autoridade para a qualidade da água para consumo humano, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 243/2001, de 5 de setembro. 

São automaticamente elegíveis para a atribuição dos restantes selos e prémios todas as 
entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
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águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos que tenham sido objeto de 
avaliação da qualidade de serviço, no âmbito da intervenção regulatória ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 277/2009, de 2 de outubro.  

5. Júri 

A seleção das entidades premiadas para cada tipo de selo e prémio será realizada por um 
Júri constituído por: 

 Representante da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 
que preside; 

 Representante da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 
(APDA); 

 Representante da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(APESB); 

 Representante da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH); 

 Representante do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC); 

 Representante do Jornal Água&Ambiente (A&A), que secretaria. 

Este Júri será assessorado por uma Comissão Técnica interna da ERSAR, para recolha, 
processamento e fornecimento de informação e prestação dos esclarecimentos necessários. 

6. Processo de seleção 

Para cada selo e prémio de qualidade, o Júri procede à avaliação das entidades elegíveis 
com base numa análise quantitativa e qualitativa da informação constante dos Relatórios 
Anuais dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal editados pela ERSAR nos últimos 
anos, nomeadamente nas componentes económica e financeira (Volume 2), da qualidade 
do serviço (Volume 3) e da qualidade da água para consumo humano (Volume 4), sem 
prejuízo de informação adicional que o Júri entenda utilizar. 

O júri seleciona: 

 Para cada selo de qualidade do serviço, a lista de entidades contempladas. 

 Para cada prémio de qualidade do serviço, três nomeados e o respetivo vencedor, que 
só será revelado no decorrer da cerimónia da entrega dos prémios. 

O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer dos selos ou prémios previstos. 

Não há recurso da decisão do Júri e as atas das suas reuniões não são divulgadas. 

7. Calendarização 

Os representantes das entidades constituintes do Júri são designados por estas até 31 de 
janeiro de cada ano, não podendo pertencer a entidades gestoras elegíveis. 

O Júri reúne-se por iniciativa do seu presidente pelo menos uma vez até 31 de março para 
definição do tema livre. 

A menos de decisão em contrário, o Júri reunir-se-á por iniciativa do seu presidente as 
vezes que entender necessárias para definição da lista de entidades premiadas com os 
selos de qualidade dos serviços e nomeadas/premiadas para os prémios de qualidade dos 
serviços. 

O Júri comunica a sua decisão às entidades nomeadas para os prémios e às entidades a 
quem forem atribuídos os selos, ao Jornal Água&Ambiente, à ERSAR, à APDA, à APESB, à 
APRH e ao LNEC, previamente à cerimónia da sua entrega. 
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8. Atribuição dos prémios 

Às entidades gestoras a quem for atribuído um selo de qualidade do serviço será entregue 
um certificado e o direito de usar a imagem do selo no âmbito da sua imagem institucional, 
nomeadamente no sítio da Internet, comunicações e publicidade, entre outras aplicações. A 
aplicação dos selos deve respeitar fidedignamente a identidade visual definida no manual de 
normas gráficas anexo a este regulamento, não sendo aceites quaisquer alterações ao 
padrão gráfico, exceto ajustes na dimensão dos selos. 

Às entidades gestoras a quem for atribuído um prémio de qualidade do serviço será 
entregue um certificado e um troféu alusivo, de valor simbólico.  

Os prémios e os selos são atribuídos em cerimónia pública no âmbito do evento anual 
Expoconferência da Água ou outro evento indicado pelo Jornal Água&Ambiente, objeto de 
prévia e adequada divulgação. São também divulgados pela ERSAR e pelas restantes 
entidades participantes do Júri através dos seus sítios na Internet. 

A ERSAR e o Jornal Água&Ambiente, com colaboração da APDA, da APESB, da APRH e 
do LNEC, editam uma publicação sobre as boas práticas desenvolvidas pelas entidades 
distinguidas, como forma de divulgação das mesmas junto do sector. 



PRÉMIOS E SELOS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS
DE ÁGUAS E RESÍDUOS

NORMAS GRÁFICAS
 
1. LÓGOTIPO

Água&Ambiente  ERSAR
PRÉMIOS DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

2013
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2. PRÉMIOS DE QUALIDADE
   DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Abastecimento Público de Água2013
PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR

Saneamento de Águas Residuais Urbanas2013
PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR

Gestão de Resíduos Urbanos2013
PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano2013

PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR

Tema Livre2013
PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR
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3. SELOS DE QUALIDADE
   DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano2013

SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR

Gestão de Resíduos Urbanos2013
SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR

Saneamento de Águas Residuais Urbanas2013
SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR

Abastecimento Público de Água2013
SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR
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Água&Ambiente  ERSAR
PRÉMIOS DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

2013

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

2013
PRÉMIO  DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR

2013
SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR

Água&Ambiente  ERSAR
PRÉMIOS DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

2013

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

2013
PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR

2013
SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR

Água&Ambiente  ERSAR
PRÉMIOS DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

2013

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

2013
PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR

2013
SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR

Água&Ambiente  ERSAR
PRÉMIOS DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

2013

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

2013
PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR

2013
SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR

4. COMPORTAMENTO EM FUNDOS DE COR
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5. TAMANHO MÍNIMO PARA IMPRESSÃO E WEB

Água&Ambiente  ERSAR
PRÉMIOS DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

2013
40 mm

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano

2013
PRÉMIO DE QUALIDADE 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Água&Ambiente  ERSAR
40 mm

2013
SELO DE QUALIDADE
Água&Ambiente  ERSAR

40 mm

5


