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Sobre a EPAL

• É uma companhia de abastecimento intermunicipal

O que é a EPAL?

• É uma companhia com cerca de 150 anos de experiência

• É a maior empresa portuguesa de abastecimento de água

• Fornece água a mais de 25% da população

• Possui ativos de relevância no panorama nacional



Sobre a EPAL

O sistema de abastecimento estende-se por mais de 700 km, entre 
a barragem de Castelo do Bode e a cidade de Lisboa

A EPAL abastece água para consumo humano a cerca de 3 milhões 
de pessoas, em 35 Municípios

2 Estações de Tratamento

31 Estações Elevatórias

28 Reservatórios

20 Estações de Cloragem

Sistema de Produção e Transporte



Sobre a EPAL

350,000 Clientes

550,000 Habitantes

165,000 m3 Consumo Diário

1,450 km Tubagem de distribuição

14 Reservatórios

5 Estações de Cloragem

10 Estações Elevatórias

101,000 Ramais de Ligação

5 Zonas Altimétricas

Sistema de Distribuição



Municípios servidos pela EPAL e LVT

Municípios servidos pela LVT

Municípios servidos pela EPAL

Sobre a EPAL

EPAL - LVT
Desde Julho de 2015, a EPAL é responsável pela
gestão delegada do sistema multimunicipal de

abastecimento de água e de saneamento de Lisboa

e Vale do Tejo (LVT), que integra 86 municípios.

Atualmente a área servida pela EPAL e LVT abrange
96 municípios que ocupam uma área territorial
correspondente a 33% do território continental
português e serve 3,8 milhões de habitantes.



Património Histórico

Sobre a EPAL

A história do abastecimento de água à cidade de Lisboa inclui um património único:

Aqueduto das Águas Livres 
Obra de engenharia com 250 anos de história

Reservatório da Mãe d’ Água das Amoreiras 
Construído em 1834 para receber e distribuir água do 
Aqueduto das Águas Livres

Museu da Água



Planos de Segurança da Água

O que é um Plano de Segurança da Água (PSA)?

A gestão de um sistema de abastecimento de água que cumpra os requisitos de quantidade, qualidade e fiabilidade
constituiu, desde sempre, a preocupação primordial da EPAL.

Metodologia de avaliação de risco nos sistemas de abastecimento de água para consumo humano, visando permitir/garantir 
o acesso universal a “água segura”:

• Carta de Bona;
• Recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS);
• Recomendação do Regulador (consignada no Decreto-Lei n.º 306/2007).

É expectável que, a curto prazo, se torne uma obrigação das 
Entidades Gestoras! 

• Esta metodologia permite incrementar o grau de confiança/aceitação dos consumidores da Empresa.
• Ao identificar antecipadamente os riscos, a entidade gestora poderá implementar Planos de Ação para 

minimizar / mitigar esses riscos.



Planos de Segurança da Água

Plano de Segurança da Água para Consumo Humano (PSA):

Metodologia de análise e prevenção de riscos, desenvolvida para controlo do cumprimento dos requisitos relativos à da
qualidade (e quantidade) da água num sistema de abastecimento, desde a origem até à torneira do consumidor.

A EPAL entendeu ser fundamental ter um melhor conhecimento das condições de funcionamento das redes
prediais, uma vez que, apesar de não pertencerem ao sistema de abastecimento da EPAL, podem afetar a qualidade da água
nos pontos de consumo, particularmente nas redes de maior dimensão ou complexidade.

A rede predial é da responsabilidade do cliente



Planos de Segurança da Água

Garantir a qualidade e a quantidade da água 
para consumo humano 

no Sistema de Abastecimento da EPAL 
Acesso a “ÁGUA SEGURA”



Planos de Segurança da Água

PSA - Implementação
Revisão do Manual de Redes Prediais:

Documento que define as condições técnicas de ligação do sistema predial de água à rede
geral de distribuição da EPAL.

� Contaminação da rede geral de distribuição da EPAL por refluxo da rede predial;
� Contaminação do sistema predial de água proveniente de redes de circuito fechado ou

redes de incêndio.

Elaboração de Folhetos Informativos:

� Água da toneira;

� Recomendações Construtivas;
� Instalação de contadores de pequeno calibre;
� Instalação de contadores de grande calibre;
� Instalação de contadores em bateria;

� Reservatórios – Boas Práticas de Manutenção;

� Circuito de um processo para abastecimento

Visitas técnicas a clientes hipersensíveis (Ex: Hospitais, Hotéis)



EN 1717:2000

Prevenção contra a contaminação de água para consumo
A contaminação da rede de água para consumo humano pode ocorrer por inúmeros fatores, tornando-se portanto necessário tomar
medidas preventivas que possam minimizar este risco. Estas medidas devem passar pela escolha adequada dos materiais a
utilizar em toda a rede predial, devendo estes estar certificados para abastecimento de água para consumo humano
em conformidade com a legislação em vigor.

As alterações nos valores de pressão da rede estão normalmente relacionadas com o
retorno (refluxo) do escoamento e consequente possibilidade de contaminação da rede de

água para consumo humano. A título de exemplo, o refluxo pode ter origem numa das
seguintes situações:

� Quando a pressão na rede geral de distribuição é inferior à pressão existente na
rede predial a jusante (ex.: quando há uma rotura na rede geral de distribuição);

� Quando na rede predial ocorre um aumento de pressão (ex.: quando entra em
funcionamento o grupo de bombagem).



EN 1717:2000

EN 1717:2000

� Define quais os dispositivos de proteção a adotar na rede predial para prevenir a
ocorrência de retorno de um determinado fluido;

� Identifica a classe de risco do fluido a jusante, classificando-o numa escala de 1 a 5,
correspondendo o 5 à classificação do fluido mais perigoso;

� Apenas define o dispositivo de proteção e a sua forma de instalação, não define a forma
como este é concebido.



EN 1717:2000

EN 1717:2000 Classe de risco 2

� Aplica-se uma válvula de retenção;

� No abastecimento de água fria a equipamentos produtores/acumuladores
de água quente, a jusante da válvula de seccionamento. Caso exista bypass

ao referido equipamento, estas válvulas deverão ser previstas a montante
desse bypass.

� A montante da válvula de flutuador dos reservatórios de água para
consumo humano, de água para combate a incêndio, de compensação e

de outros aceites de acordo com a legislação em vigor;



EN 1717:2000

EN 1717:2000 Classe de risco 3

� Aplica-se uma válvula antipoluição tipo CA:

� Equipamentos de produção de água quente sem aditivos;

� A conceção destas válvulas deve respeitar a Norma EN 14367:2005;

� Esquema de instalação:



EN 1717:2000

EN 1717:2000

Classe de risco 3

Substituir por válvula 

antipoluição do tipo CA

Localização correta do conjunto válvula 

de seccionamento  e retenção



EN 1717:2000

EN 1717:2000 Classe de risco 4

� Aplica-se uma válvula antipoluição tipo BA:

� Circuitos fechados com aditivos (Ex: glicol, anti corrosão, etc.)

� A conceção destas válvulas deve respeitar a Norma EN 12729:2002;

� Esquema de instalação:

� Abastecimento a tubagens não em materiais não compatíveis com água 
para consumo humano;



EN 1717:2000

EN 1717:2000

A

C

B

AC

B

Válvula antipoluição tipo BAVálvula antipoluição tipo BA

A – Adução para AQS

B – Circuito de Aquecimento Ambiente 

C – Painéis solares

A – Adução para AQS

B – Circuito de Aquecimento Ambiente 

C – Painéis solares

Classe de risco 4



EN 1717:2000

EN 1717:2000

Classe de risco 3

Classe de risco 4

� Exemplo de aplicação:

Tipo CATipo CA

Tipo BATipo BA



EN 1717:2000

EN 1717:2000

Válvulas Antipoluição – Considerações Gerais

� As válvulas antipoluição devem ser aplicadas preferencialmente a montante
das válvulas redutoras de pressão caso existam;

� O funil/copo da válvula não pode ter ligação direta ao esgoto.

� Todos os materiais constituintes da válvula devem ser certificados para
contacto com água para consumo humano;

� As válvulas devem ser instaladas na horizontal a uma distância mínima de
0,50m do pavimento;



EN 1717:2000

EN 1717:2000

Válvulas Antipoluição – Exemplos de Instalação



EN 1717:2000

EN 1717:2000

� Para além da instalação de órgãos de proteção adequados, também deve ser promovida a existência de desconexão em
todos os pontos de rejeição de água, conforme são exemplos os esquemas seguintes:



EN 1717:2000

EN 1717:2000 Classe de risco 5

� Implica a instalação de reservatório de compensação;

� Reservatório de Compensação (Tipo AA,AB ou AD)

Também pode ser denominado por 

desconector

Também pode ser denominado por 

desconector



EN 1717:2000

EN 1717:2000 Classe de risco 5

� Implica a instalação de reservatório de compensação;

� Esquema de instalação:



EN 1717:2000

EN 1717:2000 Classe de risco 5

� Existe no mercado uma solução alternativa aos reservatórios de compensação:
“Unidade  Desconectora de Segurança”

� Simbologia:



EN 1717:2000

EN 1717:2000 Classe de risco 5

� Exemplo de Instalação:



EN 1717:2000

EN 1717:2000

Considerações Gerais

� A tabela de classificação de riscos por vezes suscita dúvidas de interpretação.
Nestes casos, a atribuição da classe de risco deve ser feita sempre do lado da

segurança.

� Para a escolha correta do dispositivo de proteção a instalar é fundamental ter
conhecimento do sistema e dos componentes existentes a jusante (tipo de

materiais, sistemas de tratamento, etc.);



EN 1717:2000

No passado…

� Alguns exemplos de boas práticas no abastecimento a circuitos fechados:



Quem faz o 

trabalho hoje, 

pode não 

estar cá amanhã!

Identificação das tubagens

Importância da identificação das tubagens

� Os traçados das tubagens devem respeitar integralmente o projeto;

� As tubagens e os acessórios das redes de água não potável devem estar
identificadas de forma clara e permanente de modo a eliminar qualquer

possibilidade de confusão com as redes de água para consumo humano;

� Convém não esquecer:



Conclusão

� Sempre que há necessidade de abastecer uma rede de água não potável, devemos utilizar um órgão
de proteção adequado;

� A EN 1717:2000 ajuda a identificar qual o órgão de proteção a instalar em função da classe de
risco;

� Sempre que há dúvidas na classe de risco a atribuir, deve optar-se sempre pelo lado da segurança;

� Os órgãos de proteção devem ser alvo de manutenção regular com vista à verificação do seu
funcionamento adequado.

ConclusõesConclusões



Obrigado pela vossa atenção!

mcaetano@adp.pt


