
 
                          

   INFORMAÇÃO SOBRE ENTRADA DE PROCESSOS  

NA ÁGUAS DE VALONGO S.A.  

1 | 3 
 

ÍNDICE 

 

I)     SUPORTE MATERIAL                                                                                                           PÁG. 2 

a) Levantamento topográfico                                                                                    PÁG. 2 

b) Planta(s) de localização                                                                                         PÁG. 2 

c) Projeto de Abastecimento de Água                                                                      PÁG. 2 

d) Projeto de Drenagem de Águas Residuais                                                          PÁG. 2 

e) Projeto de Drenagem de Águas Pluviais                                                             PÁG. 2 

f) Submissão Online                                                                                                  PÁG. 3 

 

II) PROCESSOS DE LOTES E/OU FRAÇÕES E AMPLIAÇÕES                                             PÁG. 3 

 

III) PROCESSOS DE PRÉDIOS EM BANDA                                                                             PÁG. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                          

   INFORMAÇÃO SOBRE ENTRADA DE PROCESSOS  

NA ÁGUAS DE VALONGO S.A.  

2 | 3 
 

I) SUPORTE MATERIAL 

A partir de setembro de 2014 todos os processos de obras particulares serão submetidos, em suporte 

digital, via serviços Online ou mediante entrega de CD/DVD/PEN USB na sede da Águas de Valongo. 

 

A apresentação em suporte digital deve apresentar a seguinte forma: 

a) Levantamento topográfico 

Ficheiro vetorial em formato DWG/SHP, com levantamento topográfico do existente 

(ETRS89). 

 

b) Planta(s) de localização 

Ficheiro(s) em formato PDF (escala 1/5000) – disponível no site da Águas de Valongo ou na 

plataforma websig do Município. 

 

c) Projeto de Abastecimento de Água 

Dois conjuntos de ficheiros, um com as peças escritas em formato PDF/DWF/VMX e outro 

com as peças desenhadas em formato DWF/VMX.  

Deve ser utilizada a unidade de medida, o metro, com precisão de duas casas decimais. 

A forma de apresentação dos ficheiros relativos a peças desenhadas deve corresponder a 

formatos padronizados, designadamente A4, A3, A2, A1 e A0. 

Todos os elementos processuais devem apresentar assinatura digital. 

 

d) Projeto de Drenagem de Águas Residuais 

Dois conjuntos de ficheiros, um com as peças escritas em formato PDF/DWF/VMX e outro 

com as peças desenhadas em formato DWF/VMX. 

Deve ser utilizada a unidade de medida, o metro, com precisão de duas casas decimais. 

A forma de apresentação dos ficheiros relativos a peças desenhadas deve corresponder a 

formatos padronizados, designadamente A4, A3, A2, A1 e A0. 

Todos os elementos processuais devem apresentar assinatura digital. 

 

e) Projeto de Drenagem de Águas Pluviais 

Dois conjuntos de ficheiros, um com as peças escritas em formato PDF/DWF/VMX e outro 

com as peças desenhadas em formato DWF/VMX. 

Deve ser utilizada a unidade de medida, o metro, com precisão de duas casas decimais. 

A forma de apresentação dos ficheiros relativos a peças desenhadas deve corresponder a 

formatos padronizados, designadamente A4, A3, A2, A1 e A0. 

Todos os elementos processuais devem apresentar assinatura digital. 
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f) Submissão Online 

O total dos ficheiros a submeter não pode ultrapassar os 4000Kb.  

Caso o envio não seja bem-sucedido, envie por e-mail para o seguinte endereço: 

projetos.valongo@bewater.com.pt. 

Só serão aceites ficheiros no seu formato original, ou seja, não é possível compactar os 

mesmos em formatos do tipo ZIP, RAR ou outros similares. 

 

II) PROCESSOS DE LOTES E/OU FRAÇÕES E AMPLIAÇÕES  

 

Sempre que o processo a desenvolver constituir um lote integrado, num processo de loteamento, 

deverá identificar-se o nº processual relativo ao projeto da operação de loteamento. 

 

Sempre que o processo a desenvolver constituir uma fração e/ou ampliação a uma edificação 

existente, deverá identificar-se o nº do processo de licenciamento do edifício no qual se insere a 

pretensão tendo em vista a clarificação da interligação entre as redes projetadas e as redes 

existentes. 

 

III) PROCESSOS DE PRÉDIOS EM BANDA  

 

Sempre que o empreendimento em desenvolvimento consistir na implantação de prédios em banda 

deverão prever-se ligações independentes, por prédio, à rede pública de abastecimento de água e 

rede pública de drenagem de águas residuais domésticas. 

 

Por prédios em banda, entendam-se, prédios afetos a um mesmo nº processual, de utilização 

autónoma, e implantação adjacente entre si, ainda que com possível existência de áreas de utilização 

comum. 
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