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FICHA TÉCNICA

Equipa técnica (Direção de Controlo de Qualidade da Água)
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Para verdadeiros apreciadores!



PROGRAMA

9h00 - RECEÇÃO 

9h30 - INTRODUÇÃO 
• O sistema de abastecimento da EPAL 
• Controlo da qualidade da água no sistema de abastecimento da EPAL

9h45 - CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS da ÁGUA
• Mineralização e dureza da água 

10h00 - PARÂMETROS CHEIRO E SABOR EM ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
• Definição de cheiro e sabor
• Causas do cheiro e sabor na água
•  Como são percetíveis os odores e sabores pelo Homem – mecanismos 

fisiológicos envolvidos

10h15 - ANÁLISE DE DETERMINAÇÃO DE CHEIRO E SABOR 
• Apresentação do método de ensaio de cheiro e sabor
• Soluções padrão representativas de diferentes tipos de cheiro e sabor
• Qualificação e seleção dos provadores 

10h30 - EXERCÍCIO PRÁTICO EM LABORATÓRIO
• Treino de cheiro
• Treino de sabor
• Treino com amostras de água

11h20 - Pausa

11h30 - PARTIDA PARA O MUSEU DA ÁGUA DA EPAL

12h00 - TESTE PROVA DE ÁGUAS

12h30 - VISITA AO MUSEU DA ÁGUA DA EPAL

13h15 - ALMOÇO com entrega de diplomas e garrafa de água

Curso de sensibilização  
ao cheiro e sabor de águas da torneira

1  INTRODUÇÃO

Este curso visa apresentar a metodologia de determinação do cheiro e sabor 
da água para consumo humano e efetuar provas de água.

Com a sua realização, a EPAL propõe-se habilitar os participantes a esclarecer 
as dúvidas mais frequentes acerca do sabor e cheiro da água.

Na companhia de um aquólogo, em ambiente próprio, os participantes vão, 
através de diferentes águas, dar os primeiros passos na sua degustação.

2  OBJETIVO

Dotar os participantes de conhecimentos essenciais para apreciar de forma crítica o 
cheiro e sabor da água.

3  DESTINATÁRIOS

Público em geral.

O curso é limitado a 10 participantes.

4  DURAÇÃO 

O curso tem a duração de 4 horas, entre as 9h30 e as 13h30, incluindo entrega 
de diplomas de participação e almoço.

5  LOCAL

Curso - Laboratório Central da EPAL | Av. de Berlim nº 15, Olivais, Lisboa

Entrega de diplomas - Museu da Água.

6  PREÇO 

O curso tem um preço por participante de 30 euros.

7  INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 

Os interessados deverão inscrever-se através de academia@epal.pt, indicando 
o nome completo e um contacto telefónico. 

O pagamento deverá ser efetuado 5 dias úteis previamente à realização do 
curso através de transferência bancária. Posteriormente deverá ser enviado à 
EPAL, para academia@epal.pt, o comprovativo da transferência e os respetivos 
dados, compreendendo o nome completo, número de contribuinte e a morada. 

Após a receção dos dados, a EPAL procede à emissão da fatura e do recibo, 
documentos estes que serão entregues a cada participante no dia do curso. 

Dados para transferência bancária:

NIB- 0019 0000 0020 0030 417 80
IBAN- PT50 0019 0000 0020 0030 4178 0
BIC/SWIFT: BBVAPTPLXXX          

8  CONTACTO

Academia das Águas Livres |  +351 213 251 671  |  academia@epal.pt


