
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 55/99 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

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

5.3 Diâmetros (diâmetro do ramal: AA______mm; ARD______mm; AP______mm)

6. Estimativa orçamental (*):

6.1 Independente por especialidade apresentada

6.2 Somatório das parcelas diferente do total apresentado

7. Definição dos limites do lote (*)

8. Viabilidade de fornecimento(*):

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

8.2 Solicitar a esta empresa um prolongamento da rede pública, às expensas do requerente, segundo as Normas e Procedimentos da 
Águas de Valongo

9. Existência de diâmetros não comerciais (*)

10. Condições de ligação à rede de frações/lotes inseridos em edifícios/loteamentos existentes:

10.1 As ligações da rede predial deverão ser efetuadas à rede existente executada no âmbito da construção do edifício onde esta fração 
se insere

10.2 A vistoria ao edifício, para efeitos de obtenção de licença de utilização, só poderá ser efetuada após receção provisória das 
infraestruturas do loteamento em que este lote se insere

10.3 A vistoria ao estabelecimento, para efeitos de obtenção de licença de utilização, só poderá ser efetuada após vistoria aprovada 
das redes prediais do edifício em que esta fração se insere

11. Definição do diâmetro do ramal de ligação à rede pública (*):

11.1 Peças escritas: AA______mm; ARD______mm; AP______mm

11.2 Peças desenhadas: AA______mm; ARD______mm; AP______mm

12. Compatibilidade entre as peças escritas e as peças desenhadas (*):
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12.1 Execução da rede de modo a não colidir, nem atravessar elementos estruturais do edifício

12.2 Traçado da rede a instalar confunde-se com o traçado da arquitetura do edifício

12.3 Traçado da rede após instalação do contador/ramal deverá ficar confinada ao domínio privado 

12.4 Dotar de legenda, as peças desenhadas, com simbologia a adotar por especialidade

12.5 Dotar de legenda da arquitetura, para verificação da necessidade de pontos de água e de descarga

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

13.1 Alínea a) – Requerimento

13.2 Alínea b) – Planta Topográfica Atualizada

13.3 Alínea c) – Termo de Responsabilidade

13.4 Alínea d) – Estimativa Orçamental

13.5 Alínea e) – Dimensionamento Hidráulico

13.6 Alínea f) – Memória Descritiva e justificativa

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

13.7.1 Representação explícita do traçado da rede em planta

13.7.2 Apresentação de pelo menos um corte, no caso de AA e no mínimo dois, incluindo num deles a representação da CRL, passeio e 
arruamento na zona de ligação, no caso de ARD e AP

13.7.3 Indicação dos diâmetros da rede e dos diversos dispositivos de AA e dos diâmetros e inclinações dos coletores e ramais de 
descarga de ARD e AP

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

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

13.8.1 Dispositivos e acessórios utilizados, tendo em atenção que todas as caixas da rede de AP devem ser dotadas de câmara de 
retenção de areias

13.8.2 Outros pormenores pouco explícitos em planta ou em corte

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

15. Outros (…)

B) Abastecimento de Água

1. Localização dos contadores:

1.1 A localização dos contadores

1.2 Com o visor e o acesso para o exterior

1.3 Contador de condomínio instalado a montante do contador totalizador

1.4 Proposta de instalação de contador totalizador previamente aos divisionários

2. Acessórios dos nichos dos contadores:

2.1 Executar em conformidade com o pormenor tipo da AV, bem como, dotado de todos os acessórios aí contemplados

2.2 Instalados conforme indicações a solicitar à fiscalização da Águas de Valongo, nomeadamente no que refere ao modo de aplicação, 
incluindo acessórios, do kit adotado para o Concelho de Valongo

2.3 Caso a fiscalização da Águas de Valongo verifique no local a inviabilidade da colocação do nicho no exterior, então deverá ser 
efetuada pelo menos a passagem da válvula de selar 

3. Pontos de água no interior do Compartimento de Resíduos Sólidos Urbanos :
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3.1 Não é permitida a instalação de ponto de água no interior do C.R.S.U. 

3.2 Passar o ponto de água previsto no interior para o exterior do C.R.S.U.

4. Verificação de viabilidade de fornecimento:

4.1 Pressões (pressão à entrada do contador ________m.c.a.)

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

4.3 Instalar válvula redutora de pressão, conforme estipulado no ponto 2 art.87º do DR 23/95 

4.4 Pressão de serviço ligeiramente inferior à pressão necessária, apresentada no cálculo hidráulico, para o abastecimento ao edifício

4.5 Prever a instalação de um órgão de pressurização da rede; Este não poderá pressurizar a rede predial diretamente da rede pública

4.6 Construir um sistema autónomo para abastecimento de água

5. Existência de outro sistema particular de abastecimento de água:

5.1 Ponto 1. Prevenção de contaminação da rede proveniente de outro sistema de abastecimento. Não é permitida a interligação da 
rede da captação com a rede abastecida pela rede pública

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

5.3 Fazer prova do procedimento anterior na data da vistoria sob pena de condicionamento do auto e respetiva comunicação à 
entidade competente e participação à APA

5.4 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

5.5 Separar a ligação da rede predial proveniente da rede pública da captação de água existente/proposta, aquando da instalação de 
rede pública no local

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

7. Outros (…)

C) Cisternas

1. Localização: 

1.1 Compartimento próprio para o efeito estanque aos gases e ventilado

1.2 Acesso ao compartimento condicionado a pessoal autorizado, pelo que, a porta deverá ser devidamente sinalizada para o efeito, 
bem como, possuir fechadura

2. Acessibilidade:

2.1 Paredes independentes da estrutura do compartimento e do edifício 

2.2 Toda a envolvente visitável com o espaçamento mínimo de 0.60m

2.3 Acesso ao interior no mínimo com 0.8mx0.80m de largura e afastamento da laje do teto/parede no mínimo de 0.80m

2.4 O reservatório não pode, no todo ou em parte, ser enterrado

3. Pormenorização:

3.1 Bi-compartimentação (para volumes superiores a 2m3)

3.2 Existência de elementos da estrutura/estranhos no interior 

3.3 Acesso ao interior pelo lado da adução, no mínimo com 0.80mx0.80m e degraus em aço-inox

3.4 Localização da adução relativamente à distribuição (instalação em lados opostos)

3.5 Descargas de fundo com ligação à rede predial de drenagem de águas pluviais 

3.6 Descargas de superfície dotadas de sinais de aviso sonoro e luminoso de deteção de avarias instalados em local com visibilidade
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3.7 Instalação de sinais de aviso sonoro e luminoso de deteção de avaria, a entrada de cada célula, instalados em local visível

3.8 Ventilação da cisterna

3.9 Ventilação do compartimento

3.10 Diâmetro de adução (Cap. =200l/(hxd)), podendo ser reduzida a 150l/(hxd)

3.11 Instalação de torneira para colheita de amostras, na adução à cisterna, a montante da derivação para as células

3.12 Instalação de torneiras para colheita de amostras, na distribuição, à saída de cada uma das células

3.13 Não é permitida a existência de by-pass às cisternas

4. Compatibilidade das peças escritas com as peças desenhadas:

4.1 Capacidade 

4.2 Material 

5. Coletores sobre a cisterna:

5.1 Existência de instalação de coletores sobre a cisterna 

5.2 Proteção dos coletores de modo que, em caso de fuga/avaria, as águas residuais não contaminem a água de abastecimento no 
interior da cisterna

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

7. Outros (…)

D) Estabalecimentos Comerciais, Industriais e Redes de Incêndio

1. Ramal independente dotado de respectivo nicho de contador

2. Localização do contador:

1.1 A localização dos contadores

2.2 Com o visor e o acesso para o exterior

3. Acessórios do nicho do contador:

3.1 Executar em conformidade com o pormenor em anexo, bem como, dotado de todos os acessórios aí contemplados

3.2 Instalados conforme indicações a solicitar à fiscalização da Águas de Valongo, nomeadamente no que refere ao modo de aplicação, 
incluindo acessórios, do kit adotado para o Concelho de Valongo

3.3 Caso a fiscalização da Águas de Valongo verifique no local a inviabilidade da colocação do nicho no exterior, então deverá ser 
efetuada pelo menos a passagem da válvula de selar 

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

5. Outros (…)

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

1. Art.250º Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto: 

1.1 Localização da CRL no limite exterior do lote, no caso de AR e interior do lote no caso da AP

1.2 CRL existente do loteamento _________________

1.3 Profundidade máxima da CRL de 1.10m 

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

2. Localização das caixas de visita:

2.1 Tampas com cota igual ou superior à do arruamento na zona de ligação (Art. 205º e 206º do DR 23/95)
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2.2 Afastamento máximo entre caixas superior a 15m implica a construção de caixa de visita intermédia

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

3. Art.205º e 206º Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto:

3.1 Existência de águas residuais domésticas/pluviais recolhidas abaixo da cota do arruamento 

3.2 Necessário prever a Instalação de sistema de bombagem para ARD/AP

3.3 Não permitida a recolha de águas residuais domésticas/pluviais acima da cota do arruamento por sistema de bombagem

4. Art.215º a 218º Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto (Ramais de Descarga):

4.1 Art.215º ARD_Dn mínimo (anexo XIV); AP_Dn mínimo 40mm e Ralos de Pinha Dn mínimo de 50mm

4.2 Art.216º Não é permitida a redução dos diâmetros no sentido de escoamento

4.3 Art.217º Ponto 4. Águas brancas independentes das águas negras 

4.4 Art.217º Ponto 5. Interligação de águas brancas com águas negras só com ventilação secundária dos ramais de descarga das águas 
brancas

4.5 Art.217º Ponto 6. Ramais dos urinóis independentes dos outros aparelhos podendo ser ligados às caixas de reunião das águas 
brancas

4.6 Art.218º Ponto 1. Ligação dos ramais de descarga aos tubos de queda por forquilhas ou aos coletores por forquilhas (redes 
suspensas) ou caixas de visita (redes enterradas)

4.7 Art.218º Ponto 2. Não permitida a ligação de águas brancas com as águas negras no mesmo plano horizontal do tubo de queda 
com forquilha de ângulo de inserção superior a 45º, o que implica tubos de queda independentes

4.8 Os ramais de descarga ao nível do rés-do-chão devem ligar diretamente às caixas de visita ou coletores suspensos; Não é 
permitida a sua ligação aos tubos de queda

5. Art.227º Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto (Dimensionamento de Algerozes e Caleiras) 

5.1 Considerar, no máximo, 70% da secção transversal

6. Art.232º a 234º Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto (Tubos de Queda):

6.1 Art.232º Diâmetro mínimo de 50mm

6.2 Art.233º Traçado 

6.3 Art.234º Localização 

7. Art.235º Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto (Bocas de Limpeza):

7.1 Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância

7.2 Na inserção dos ramais de descarga aos tubos de queda

7.3 Quando não for possível a instalação de caixas de visita

7.4 Instaladas em local de fácil acesso e utilização

8. Art.240º e 241º Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto (Colunas de Ventilação):

8.1 Art.240º Não é permitida a redução dos diâmetros no sentido ascendente

8.2 Art.241º Ponto 1. Traçado vertical e nas mudanças de direção possuir troços retilíneos ascendentes

8.3 Art.241º Ponto 2. Alínea d) Na ausência de tubos de queda ter início no troço mais a montante dos coletores (cabeceira de rede nas 
redes suspensas e caixa de visita de início de rede nas enterradas)

9. Art.246º a 249º Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de Agosto (Coletores Prediais):

9.1 Art.246º Inclinação entre 1% e 4% e a meia secção, para ARD e a secção cheia, podendo ser reduzido para 0.5%, para AP

9.2 Art.247º Diâmetro mínimo de 100mm

ARDAA AP

Formulário Tipo
Requisitos para aprovação de projetos|Rede Predial
e/ou para autorização de ligação às Redes Públicas

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Águas de Valango



9.3 Art.248º Não é permitida a redução do diâmetro no sentido de escoamento

9.4 Art.249º Traçado

10. Verificação de viabilidade de ligação:

10.1 Inclinação do ramal (entre 1 e 4%, com permissão de redução até 0,5% nas AP)

10.2 Inserção a 45º no sentido do escoamento 

10.3 Um ramal por caixa de escadas

10.4 Ramal Executado com 125mm ou 160mm

10.5 Construir um sistema autónomo de recolha de águas residuais domésticas

10.6 À valeta/guia do passeio com tubos de 75 ou 90mm, conforme reunião da Águas de Valongo e Câmara Municipal de Valongo em 
14/05/2007 (toda a rede pluvial)

10.7 À sarjeta, no máximo com 160mm, conforme reunião da Águas de Valongo e Câmara Municipal de Valongo em 14/05/2007 (rede 
pluvial de sistemas de bombagem)

10.8 Ao colector, no máximo com 200mm (só com permissão da Câmara Municipal de Valongo)

10.9 À Linha de Água 

10.10 Descarga livre para o terreno/logradouro (justificação da capacidade de absorção do terreno)

11. Existência de órgão depurador:

11.1 Dimensionamento

11.2 Pormenores

12. Existência de órgãos drenantes e filtrantes:

12.1 Dimensionamento

12.2 Pormenores

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

12.4 Fazer prova do procedimento anterior na data da vistoria sob pena de condicionamento do auto e respetiva comunicação à APA

12.5 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

13. Previsão da futura ligação incluindo construção da caixa ramal de ligação

14. Existência de sistemas de bombagem (Art.262º):

14.1 Prever Caixa Regularizadora de Caudal previamente à ligação à rede gravítica

14.2 Ligação por “pescoço de cavalo” à rede gravítica, só é permitida com aprovação da A. V. 

14.3 Dimensionamento com definição de bomba tipo a adoptar/catálogo

14.4 Dotado de duas eletrobombas (Art.174º Ponto 2 Alínea c))

14.5 Dotado de sinais de aviso sonoro e luminoso de deteção de avarias instalados em local de boa visibilidade

14.6 Apresentar Pormenor do Poço Bombagem (*)

14.7 Apresentar Pormenor da Caixa Regularizadora de Caudal/Ligação por ”Pescoço de Cavalo” (*)

14.8 Compatibilidade entre peças escritas e peças desenhadas (*)

15. Nâo é autorizada a ligação de águas residuais domésticas à rede de águas pluviais e vice-versa

ARDAA AP

Formulário Tipo
Requisitos para aprovação de projetos|Rede Predial
e/ou para autorização de ligação às Redes Públicas

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Águas de Valango



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

17. Outros (…)

F) Drenagem de Águas Residuais Industriais (não sujeitos a apreciação pelo Setor de Qualidade da Água)

1. Estabelecimentos de Panificação, Talhos e Supermercados com zonas de fabrico implicam ter de se prever a instalação de sistemas 
de Separação de Gorduras

2. Estabelecimentos de Restauração, Cafés e Snack-bar com um n.º de refeições estimado superior a 50 refeições/dia implicam ter de 
se prever a instalação de sistemas de Separação de Gorduras e/ou Féculas

3. Bombas de Gasolina/Stands de lavagem de automóveis/Oficinas de Automóveis com lavagem implicam ter de se prever a 
instalação de sistemas de Separação de Hidrocarbonetos

4. Estabelecimentos Industriais e comerciais onde não se especificada a atividade deverão cumprir as condicionantes gerais impostas 
pela Águas de Valongo

5. Clínicas de quaisquer especialidades, Centros de diagnóstico, Laboratórios e Hospitais deverão cumprir as condicionantes impostas 
pela Águas de Valongo

6. Outros (sujeitos a apreciação pelo Setor de Qualidade da Água) 

7. Instalação de Separador de Gorduras e/ou Féculas (enterrado): 

7.1 Prever a instalação de um Separador de Gorduras

7.2 Apresentar Pormenor do Separador de Gorduras e/ou Féculas a adotar (*)

7.3 Prever a instalação de uma Caixa para Recolha de Amostras previamente à ligação à rede doméstica

7.4 Apresentar Pormenor da Caixa de Recolha de Amostras (*)

7.5 Dotar de sinais de aviso sonoro e luminoso de deteção de avarias instalados em local de boa visibilidade

8. Instalação de Separador de Gorduras e/ou Féculas (sob a banca):

8.1 Prever a instalação de um Separador de Gorduras

8.2 Apresentar Pormenor do Separador de Gorduras e/ou Féculas a adotar 

9. Separador de Hidrocarbonetos:

9.1 Prever a instalação de um Separador de Hidrocarbonetos

9.2 Apresentar Pormenor do Separador de Hidrocarbonetos a adotar (*)

9.3 Eficiência do Separador de Hidrocarbonetos

9.4 Prever a instalação de uma Caixa para Recolha de Amostras previamente à ligação à rede doméstica

9.5 Apresentar Pormenor da Caixa de Recolha de Amostras (*)

9.6 Dotar de sinais de aviso sonoro e luminoso de deteção de avarias instalados em local de boa visibilidade

10. Para Unidades Industriais:

10.1 Prever a construção de caixa para Instalação de Medidor de Caudal previamente à ligação à rede doméstica

10.2 Prever a instalação de Medidor de Caudal próprio para águas residuais

11. Ligação de águas industriais à rede de ARD:

11.1 Existência de águas residuais domésticas/pluviais ligadas à rede de águas industriais

11.2 Cumprir os parâmetros de descarga impostos pela Águas de Valongo

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

13. Outros (…)

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