
A) Abastecimento de Água + Drenagem de Águas Residuais Domésticas + Drenagem de Águas Pluviais

1. Requerimento  (*)

2. Termo de responsabilidade (*):

2.1 Independente por especialidade apresentada

2.2 Legislação (DL 555/99 de 16/12 na sua redação em vigor e Anexo III da Portaria 113/2015 de 22/04)

2.3 Dados do requerente e local da obra

2.4 Termo de renúncia do técnico autor do projeto inicial

2.5 Cumprimento do ónus de consultar o técnico autor do projeto inicial para alterações

3. Planta topográfica atualizada, com localização da obra (*)

4. Memória descritiva e justificativa (*):

4.1 Independente por especialidade apresentada

4.2 Material da tubagem: AA_PVC de 10kg/cm2; ARD_PVC de 6kg/cm2; AP_Manilhas de betão pré-fabricadas; 
Material dos acessórios: AA_FFD PN10 abocardados

4.3 Descrição da rede a instalar

4.4 Descrição da forma de dimensionamento

5. Dimensionamento hidráulico (*):

5.1 Independente por especialidade apresentada

5.2 Material da tubagem: AA_PVC de 10kg/cm2; ARD_PVC de 6kg/cm2; AP_Manilhas de betão pré-fabricadas

5.3 Diâmetros mínimos: AA_Ø110mm, salvo indicação da AV em contrário; ARD_Ø200mm; AP_Ø300mm

6. Medições e orçamento (*):

6.1 Independente por especialidade apresentada

6.2 Extensão de rede conforme as peças desenhadas

6.3 Material da tubagem: AA_PVC de 10kg/cm2; ARD_PVC de 6kg/cm2; AP_Manilhas de betão pré-fabricadas; 

6.4 Material dos acessórios: AA_FFD PN10 abocardados; 
Material dos ramais: ARD_PVC de 6kg/cm2; 

6.5 Diâmetros mínimos: AA_Ø110mm, salvo indicação da AV em contrário; ARD_Ø200mm; AP_Ø300mm

7. Localização da rede nas plantas (*):

7.1 Até ao limite da intervenção prevista no âmbito do loteamento/infraestruturas

7.2 Efetuar um prolongamento da conduta/do coletor até ao limite da intervenção 

8. Viabilidade de fornecimento/Ligação à rede:

8.1 Existência de rede no local: AA_S / N_; ARD_S / N_; AP_S / N_

8.2 Efetuar um prolongamento da rede até à existente na ___________________________________ com aproximadamente:
AA _____ m; ARD _____ m; AP _____ m, de acordo com indicações da Águas de Valongo/Câmara Municipal

9. Ligações à rede existente a montante:

9.1 Rede Existente: AA______mm; ARD______mm; AP______mm

9.2 De acordo com indicações da Águas de Valongo/Câmara Municipal  

10. Ligações à rede existente a jusante:

10.1 Rede Existente: AA______mm; ARD______mm; AP______mm
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10.2 Rede Proposta: AA______mm; ARD______mm; AP______mm

10.3 Conforme previsto no projeto

10.4 De acordo com indicações da Águas de Valongo/Câmara Municipal  

11. Regulamento Serviços Abastecimento Água e Saneamento do Município de Valongo (*):

11.1 Alínea a) – Requerimento

11.2 Alínea b) – Planta Topográfica Atualizada

11.3 Alínea c) – Termo de Responsabilidade

11.4 Alínea d) – Medições e Orçamento

11.5 Alínea e) – Dimensionamento Hidráulico

11.6 Alínea f) – Memória Descritiva e justificativa

11.7 Alínea g) – Peças Desenhadas (Esc.1/100):

11.7.1 Representação explícita do traçado da rede em planta e apresentação de perfil longitudinal dos coletores a instalar, no caso de 
ARD/AP

11.7.2 Indicação dos diâmetros da rede e dos diversos dispositivos de AA e dos diâmetros e inclinações dos coletores de ARD e AP, dos 
ramais de ligação de ARD e dos ramais de ligação das sarjetas de AP

11.7.3 Dotar de legenda com a simbologia da rede utilizada, de acordo com a legislação em vigor

11.8 Alínea h) – Pormenores (Esc. 1:50 ou 1:20):

11.8.1 Nós_S / N_, maciços de amarração_S / N_, acessórios_S / N_ e equipamentos_S / N_ de AA

11.8.2 Caixas de visita_S / N_, caixas ramal ligação_S / N_/marcos sinalização_S / N_ no caso de ARD

11.8.3 Caixas de visita_S / N_, caixas cegas_S / N_, sarjetas_S / N_ no caso de AP

11.8.4 Vala tipo - Cumprimento do Pormenor da Águas de Valongo, no caso de AA/ARD/AP

11.8.5 Outros pormenores pouco explícitos em planta 

12. Dar cumprimento às condicionantes definidas no parecer técnico emitido em ________________ (*)

13. Outros (…)

B) Abastecimento de Água

1. Verificação de viabilidade de fornecimento:

1.1 Não é permitido fins de rede, prever sempre a interligação das redes a propor 

1.2 Pressão necessária para abastecer a rede a instalar ________m.c.a.

1.3 Pressão no local de aproximadamente: _______m.c.a., futuramente rondará os                 m.c.a.

1.4 Prever a instalação válvula redutora de pressão

1.5 Prever a instalação de um órgão de pressurização da rede

1.7 Construção de sistema autónomo de abastecimento de água, enquanto aguarda pela futura ligação

2. Existência de outro sistema de abastecimento de água:

2.1 Licenciamento da Captação de Água para fim a que se destina, emitido pela entidade competente, nomeadamente, a APA – 
Agência Portuguesa do Ambiente

2.2 Apresentar e fornecer cópia da Licença de Autorização de Utilização do Domínio Hídrico, para captação de água para o fim a que se 
destina, à Fiscalização da Águas de Valongo que a entregará ao Setor de Qualidade da Água

2.3 O procedimento anterior deverá ser realizado previamente à apresentação do pedido de receção provisória sob pena de 
condicionamento do mesmo e respetiva comunicação à entidade competente
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2.4 Anular a captação de água existente/proposta, aquando da instalação de rede pública no local

3. Condutas:

3.1 Material em PVC de 10Kg/cm2 

3.2 Acessórios em FFD PN10 abocardados

3.3 Diâmetro mínimo de 110mm, salvo indicação da AV em contrário

4. Válvulas de seccionamento:

4.1 Localização (nos cruzamentos e derivações)

4.2 Tipo AVK com embocadura para PVC  

4.3 Pormenor

5. Descargas de fundo, instaladas em caixa de visita própria para o efeito:

5.1 Localização (nos pontos baixos)

5.2 Diâmetro mínimo 50mm

5.3 Válvula de descarga do Tipo AVK com embocadura para PVC  

5.4 Ligação da descarga de fundo para as águas pluviais (sarjeta ou caixa de visita)

5.5 Cumprimento do Pormenor da Águas de Valongo para execução da caixa e descarga

6. Ventosas, instaladas em nicho próprio para o efeito:

6.1 Localização (nos pontos altos)

6.2 Diâmetro mínimo 50mm

6.3 Automática de triplo efeito do Tipo AVK

6.4 Cumprimento do Pormenor da Águas de Valongo para execução do nicho 

7. Pormenor dos Nós:

7.1 Identificação em planta em conformidade com o pormenor

7.2 Diâmetro da tubagem

7.3 Material da tubagem

7.4 Diâmetro dos acessórios 

7.5 Material dos acessórios com embocadura para PVC

8. Maciços de Amarração:

8.1 Curvas

8.2 Tês

8.3 Juntas Cegas

8.4 Cones de Redução

8.5 Cumprimento dos Pormenores da Águas de Valongo

9. Marcos de Incêndio:

9.1 Localização

9.2 Tipo SOMEPAL (modelo SOMEPAL)

9.3 Instalação de válvula de seccionamento tipo AVK com embocadura para o PVC

ARDAA AP
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9.4 Cumprimento do pormenor da Águas de Valongo 

10. Vala tipo:

10.1 Camada envolvente à tubagem com pico numa espessura de 0.10m+Ø+0.20m

10.2 Camada seguinte com 0.30m de espessura em material da vala com granulometria inferior a 0.10m, seguida de fita sinalizadora 
de cor azul

10.3 Depois da fita de sinalização e até finalização do aterro, colocação de camadas com o mesmo material do ponto anterior

10.4 Após aterro e nos 0.20m finais colocação de material de granulometria extensa

10.5 Pavimentação a executar em conformidade com as Entidades Gestoras do subsolo

10.6 Cumprimento do pormenor da Águas de Valongo

11. Compatibilidade de peças desenhadas e escritas:

11.1 Válvulas de seccionamento conforme as peças desenhadas

11.2 Descargas de fundo conforme as peças desenhadas 

11.3 Ventosas conforme as peças desenhadas

11.4 Marcos de Incêndio conforme as peças desenhadas

11.5 Bocas de rega conforme as peças desenhadas

11.6 Contadores de rega conforme as peças desenhadas

12. Dar cumprimento às condicionantes definidas no parecer técnico emitido em ________________

13. Outros (…)

C) Rede de Rega

1. Zonas ajardinadas:

1.1 Existência de contador de rega

1.2 Pormenor 

2. Árvores localizadas nas baias de estacionamento:

2.1 Instalação de bocas de rega de 50m em 50m e junto ao limite dos lotes para evitar danos e pontos de fuga na rede pública

2.2 Tipo das bocas de rega

2.3 Pormenor 

3. Dar cumprimento às condicionantes definidas no parecer técnico emitido em ________________

4. Outros (…)

D) Drenagem de Águas Residuais Domésticas + Drenagem de Águas Pluviais

1. Verificação de viabilidade de fornecimento:

1.1 Capacidade dos coletores existentes

1.2 Cota de ligação à rede existente não conforme com existente no local

1.3 Inclinações: entre 0.5% e 15%

1.4 Velocidades: ARD_entre 0.6m/s e 3m/s; AP_entre 0.9m/s e 5m/s

1.5 Construção de sistema autónomo de recolha de águas residuais domésticas, enquanto aguarda pela futura ligação

1.6 Efetuar um prolongamento da rede até à linha de água mais próxima 

ARDAA AP
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2. Existência de outro sistema de recolha de águas residuais domésticas:

2.1 Dimensionamento

2.2 Pormenores

3. Existência de órgãos drenantes e filtrantes no sistema de recolha de águas residuais domésticas:

3.1 Dimensionamento

3.2 Pormenores

3.3 Licenciamento de Descarga no Domínio Hídrico, emitido pela entidade competente, nomeadamente, a APA – Agência Portuguesa 
do Ambiente

3.4 Apresentar e fornecer cópia da Licença de Autorização de Utilização do Domínio Hídrico, para descarga de efluente do órgão 
depurador, à Fiscalização da Águas de Valongo que a entregará ao Setor de Qualidade da Água 

3.5 O procedimento anterior deverá ser realizado previamente à apresentação do pedido de receção provisória sob pena de 
condicionamento do mesmo e respetiva comunicação à entidade competente

3.6 Anular a descarga existente/proposta, aquando da instalação de rede pública no local

4. Coletores:

4.1 Representação em planta do material da tubagem: ARD_PVC de 6kg/cm2; AP_Manilhas de betão pré-fabricadas

4.2 Representação em planta das inclinações (compreendidas entre 0.5% e 15%)

4.3 Representação em planta dos diâmetros (mínimos): ARD_Ø200mm; AP_Ø300mm

4.4 Representação em planta da localização das caixas (distância máxima de 60m)

4.5 Instalação de caixas nas mudanças de direção e inserção de novos condutores

4.6 Localização de caixas cegas (em alinhamentos retos para inserção de ramais de sarjetas)

4.7 Representação em perfil longitudinal do material da tubagem: ARD_PVC de 6kg/cm2; AP_Manilhas de betão pré-fabricadas

4.8 Representação em perfil longitudinal das inclinações (compreendidas entre 0.5% e 15%)

4.9 Representação em perfil longitudinal dos diâmetros (mínimos): ARD_Ø200mm; AP_Ø300mm

4.10 Representação em perfil longitudinal da localização das caixas (distância máxima de 60m)

4.11 Representação em perfil longitudinal da profundidade das caixas (mínima): ARD_1.60m; AP_1.10m

4.12 Salvaguardar profundidade nos coletores para possíveis futuras ligações

4.13 Cota do coletor de A.R.D. relativamente ao coletor de A.P. (permissão de ramais) – pelo menos 0.20m abaixo do infradorso do 
coletor de águas pluviais

4.14 Quando não for possível o cumprimento do ponto anterior, prever o afastamento mínimo, entre os coletores, de 0.50m

5. Caixas ramal de ligação (para AP só com autorização da C. M. Valongo):

5.1 Localização em domínio público (exterior do lote), no caso das AR e privado (interior do lote), no caso das AP 

5.2 Profundidade mínima de 0.80m e máxima de 1.10m para ARD e máxima de 0.80m para AP

5.3 Pré-fabricada em Betão ou Polietileno com as dimensões do pormenor em anexo e prévia aprovação da fiscalização da Águas de 
Valongo

5.4 Fundo com câmara para retenção de areias para AP 

5.5 Pormenor

6. Marcos de sinalização:

6.1 Localização em domínio público (exterior do lote)

ARDAA AP
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6.2 Identificação da profundidade e distância ao cunhal da localização do ramal face à localização do marco 

6.3 Pormenor

7. Ramais de ligação:

7.1 Inserção a 45º no sentido do escoamento

7.2 Inclinação (entre 2% e 4%), superiores a 15% aplicação de dispositivos ancoragem

7.3 Hab. Multifamiliar com um ramal por caixa de escadas

7.4 Diâmetros: ARD_(Ø125mm Hab. Unifamiliar/Bifamiliar;Ø160mm Hab. Multifamiliar)

7.5 Ligação à valeta/guia do passeio, com tubos de Ø75 ou Ø90mm (se rede gravítica)

7.6 Ligação à sarjeta no máximo com Ø160mm (se rede com sistema de bombagem associada)

7.7 Ligação ao coletor no máximo com Ø200mm (só com autorização da C.M. de Valongo) 

8. Caixas de Visita:

8.1 Circulares com acabamento em cobertura plana

8.2 Tampas em F.F.D. Classe D400 (Modelo REXEL da PONT-A-MOUSSON)

8.3 Tampas com as inscrições do tipo usado no Concelho

8.4 Degraus em aço revestidos a polipropileno de cor laranja

8.5 Fundo com câmara para retenção de areias com 0.30m de altura, só para AP

8.6 Cumprimento do pormenor tipo da Águas de Valongo

8.7 Caixas pré-fabricadas (sujeitas a aprovação), só para ARD 

8.8 Pormenor

9. Caixas Cegas:

9.1 Circulares/quadradas com acabamento em cobertura plana não acessível

9.2 Pormenor

10. Sarjetas:

10.1 Localização (aproximadamente de 30 em 30m)

10.2 Pré fabricadas em Betão

10.3 Profundidade (mínima de 0.80m)

10.4 Fundo com câmara para retenção de areias com 0.30m de altura

10.5 Pormenor

11. Ramais de ligação das sarjetas ao coletor:

11.1 Material em Manilhas de betão

11.2 Diâmetro mínimo Ø200mm

11.3 Inclinações (compreendidas entre 0.5% e 15%)

12. Vala tipo:

12.1 Camada envolvente à tubagem com pico numa espessura de: ARD_0.10m+Ø+0.20m; AP_0.20m+Ø+0.30m

12.2 Camada seguinte com 0.30m de espessura em material da vala com granulometria inferior a 0.10m, seguida de fita sinalizadora 
de cor castanha, no caso de ARD

ARDAA AP
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12.3 Depois da fita de sinalização e até finalização do aterro, colocação de camadas com o mesmo material do ponto anterior, no caso 
de ARD

12.4 Camada seguinte ao pico e até finalização do aterro em material da vala com granulometria inferior a 0.10m, só para AP

12.5 Após aterro e nos 0.20m finais colocação de material de granulometria extensa

12.6 Pavimentação a executar em conformidade com as Entidades Gestoras do subsolo

12.7 Cumprimento do pormenor da Águas de Valongo

13. Compatibilidade de peças desenhadas e escritas:

13.1 Diâmetro dos ramais: ARD_(Ø125mm Hab. Unifamiliar/Bifamiliar;Ø160mm Hab. Multifamiliar); AP_Ø75mm ou Ø90mm e/ou 
Ø160mm; Ø200mm, só com permissão da C. M. Valongo

13.2 Caixas ramal de ligação conforme peças desenhadas

13.3 Caixas de visita conforme peças desenhadas

13.4 Material da ligação das sarjetas ao coletor: AP_Manilhas de betão pré-fabricadas

13.5 Diâmetro mínimo da ligação das sarjetas ao coletor: AP_Ø200mm

13.6 Caixas cegas conforme peças desenhadas

13.7 Sarjetas pré-fabricadas conforme peças desenhadas

14. Existência de ligações de águas residuais domésticas à rede de águas pluviais e vice-versa

15. Dar cumprimento às condicionantes definidas no parecer técnico emitido em ________________

16. Outros (…)

E) Drenagem de Águas Residuais Industriais 

1. Instalação de Caudalímetro próprio para águas residuais industriais, instalado em caixa de visita

2. Pormenor da caixa de visita

3. Construção de caixa de recolha de amostras de águas residuais industriais

4 Pormenor da caixa de recolha de amostras

5. Ligação à rede de águas residuais domésticas

6. Outros (...) 

F) Pontos Gerais a Observar

1. A execução dos ramais para a rede rega deverá ser solicitada a esta empresa antes da execução dos passeios, às expensas do 
requerente, bem como o nicho deverá ser executado em conformidade com os pormenores definidos para o Concelho em anexo e 
após aprovação do setor de parques e jardins da C.M.

2. Os ramais domiciliários, para abastecimento aos edifícios, serão executados à posteriori, pela Águas de Valongo, quando 
requisitados pelo requerente dos mesmos

3. Contemplar o ensaio de pressão e a desinfeção das condutas, bem como, o ensaio de estanquidade dos coletores, previamente à 
ligação à rede existente, a realizar pelo requerente 

4. A água necessária para a realização da desinfeção e ensaios de pressão deverá ser fornecida pela Águas de Valongo, às expensas do 
requerente

5. As ligações às redes existentes só serão autorizadas após aprovação do ensaio de pressão e desinfeção das condutas e do ensaio de 
estanquidade dos coletores, a realizar pelo requerente

6. Os ramais domiciliários de águas residuais que ligam à rede existente serão executados pela Águas de Valongo, às expensas do 
requerente, após requisição dos mesmos a esta empresa

7. Dar cumprimento aos procedimentos da Águas de Valongo, incluindo execução em conformidade com os pormenores existentes e 
disponíveis nesta empresa

ARDAA AP
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8. É da responsabilidade do projetista assinalar no projeto todas as linhas de água e infraestruturas que existam no local. 

9. Sempre que no decorrer da obra, surjam linhas de água ou infraestruturas que não se encontrem assinaladas no projeto, é da 
responsabilidade do requerente alertar a Câmara Municipal e esta empresa da sua existência, bem como, efetuar as obras necessárias 
para garantia da sua manutenção e correto funcionamento das mesmas

Nota: Todas as profundidades mínimas e máximas são medidas relativamente ao extradorso dos coletores

(*) Requisitos a observar no caso do projeto ser submetido à apreciação da Águas de Valongo ou diretamente junto da C.M. de Valongo.
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