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Para mais informações
poderá contactar:

224 227 390

qualidade-aguas.valongo@bewater.com.pt
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Águas de Valongo
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a da ÁGUA que consome

QUALIDADE
Garantimos a

COMPROMETEMO-NOS A 
RESPONDER ÀS QUESTÕES 
RELACIONADAS  COM A 

QUALIDADE DA ÁGUA QUE
 CHEGA À SUA TORNEIRA



A diretiva europeia de Novembro de 1998 (98/83/CE), 
relativa à qualidade da água para consumo humano, é o 
instrumento que define os parâmetros a monitorizar e 
estabelece os demais requisitos. A transposição da norma 
europeia para a legislação nacional fez-se através, do 
Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto.

Assim, a água potável 

 
O seu teor em substâncias ditas indesejáveis (nitritos, azoto 
amoniacal, etc...) ou tóxicas (chumbo, crómio, etc...), não 
deverá nunca ultrapassar os valores paramétricos 
definidos na legislação em vigor.

A água deve também ser 

NÃO DEVERÁ CONTER 
QUAISQUER AGENTES BIOLÓGICOS, VÍRUS OU 
BACTÉRIAS,   CAPAZES DE PROVOCAR DOENÇAS.

transparente, inodora, agradável 
a beber e equilibrada em sais minerais.

A Água Potável
é o produto alimentar mais 
controlado. Para estar 
isenta de contaminação, 
na torneira do consumidor, 
deve respeitar normas 
particularmente rigorosas e 
responder aos parâmetros 
f ixados na legis lação 
nacional e comunitária em 
vigor.

Os cerca de 55 parâmetros 
a n a l i s a d o s  p e r m i t e m  o  
controlo f ís ico-químico e 
microbiológico da água 
distribuída.

Por estes motivos a qualidade  da 
água fornecida aos clientes é uma 
preocupação constante da Águas de 
Valongo

      A empresa tem implemento do um Plano de Controlo de 
Qualidade da Água, previamente aprovado pela autoridade 
competente - ERSAR- Entidade  Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos. Neste plano encontram-se definidos os locais e 
períodos de colheitas de amostras de água, a realizar em pontos 
representativos da rede de distribuição.

Todas as amostras colhidas são enviadas para laboratórios 
acreditados e considerados aptos pela ERSAR.

NO SEU CONCELHO, OS RESULTADOS DESTAS ANÁLISES 
SÃO DIVULGADOS TRIMESTRALMENTE ATRAVÉS DE 
EDITAIS AFIXADOS NAS JUNTAS DE FREGUESIA, NA 
CÂMARA MUNICIPAL, NA DELEGAÇÃO DE SAÚDE, NA 
EMPRESA E NO NOSSO SITE:
 WWW.VALONGO-BEWATER.COM.PT

SAÚDE PÚBLICA

A ÁGUA E A

Sabia que o corpo 
humano é 
constituído por 60 
a 70% de água?

A água e a saúde pública são indissociáveis. 
A água é essencial à vida humana e uma 
água de boa qualidade para consumo 
contém sais minerais fundamentais para 
uma alimentação equilibrada.
Enquanto produto de higiene, a água 
previne o desenvolvimento e permite a 
eliminação de muitos micro organismos 
perigosos que afetam a saúde humana.


