
MAIS INFORMAÇÕES: 
ANQIP – Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais 
Rua de S. Roque nº23 – 1º | 3800-257 Aveiro 
 +351 234 092597 | anqip@anqip.pt 

CURSO 

DIMENSIONAMENTO DE REDES PREDIAIS 

DE ÁGUAS E ESGOTOS DE ACORDO COM 

AS NORMAS EUROPEIAS 

13 - 15 DE ABRIL DE 2015 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
LARGO DOS COLEGIAIS 2, 7004-516 ÉVORA 

Objetivos do Curso: 

Atualizar conhecimentos teóricos e práticos relativos à conceção e dimensionamento de 

redes prediais de águas e esgotos domésticos e pluviais. 

Fundamentação 

A publicação recente de diversa normalização europeia no domínio das redes prediais de 

águas e esgotos domésticos e pluviais, abrangendo a conceção e o dimensionamento dos 

sistemas, permite uma atualização das metodologias referidas na regulamentação 

portuguesa neste domínio e a colmatação de algumas omissões, introduzindo processos 

que se podem considerar mais adequados e rigorosos e que se torna necessário 

implementar a curto prazo em Portugal.  
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Objetivos 

 
- Proporcionar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos sobre dimensionamento de 
redes de águas e esgotos de acordo com as Normas Europeias 
 

 

Conteúdos – Percurso da formação 

 
- Dimensionamento de redes de águas pela Norma Europeia EN 806-3 

 
- Dimensionamento de redes de esgotos domésticos pela Norma Europeia EN 12056-2 

 
- Dimensionamento de redes de esgotos pluviais pela Norma EN 12056-3 
 

 

Métodos pedagógicos a utilizar 

 
- Exposição dos temas com recurso a meios digitais 

 
- Demonstração da utilização das diversas Normas Europeias  

 
- Questões sobre a matéria abordada 
 

 

Duração 21 Horas Local Universidade de Évora 
 

Preços 

Normal 240€ 
Membro  
Aderente ANQIP,  
Membro OE* 

220€ 
Membro  
Efetivo ANQIP 175€ Estudante 125€ 

 

*O Conselho Diretivo da Região Sul, através da Delegação Distrital de Évora, no caso de existirem situações de demonstrada dificuldade de alguns membros 
poderem assumir os custos integrais ou parciais desta ação de formação, como é o caso de situações de desemprego, encara a possibilidade de poder vir a 

proceder à sua análise, com vista a encontrar formas de apoio que permitam a sua valorização profissional.   
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