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APRESENTAÇÃO 

A APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, em parceria com a 
TecMinho – Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento, vai levar a efeito, 
nos próximos dias 9 e 10 de dezembro de 2014, em Lisboa, uma ação de formação sobre 
Planos de Segurança da Água (PSA). O propósito deste curso de formação é o de apoiar a 
formação em PSA de pessoas com interesse em adquirir conhecimento nesta temática, 
especialmente de entidades gestoras de água de abastecimento público de água para 
consumo humano. A organização deste curso tem por base o livro “Water Safety Plan 
Manual”, publicado pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação Internacional da 
Água (IWA), traduzido e adaptado para português pelo “Manual para o Desenvolvimento de 
Planos de Segurança da Água”, edição da Águas de Portugal, SA. O programa do curso é 
estruturado para proporcionar uma aplicação prática dos conceitos estabelecidos naquela 
publicação, de modo a permitir um conhecimento mais abrangente sobre o que são os PSA, 
qual o seu interesse, aplicações, vantagens e desvantagens. Pretende-se que os formandos, 
após a frequência do curso, possam adquirir um conhecimento geral sobre os PSA. A ordem 
e o ritmo de apresentação de assuntos acompanham a sequência dos capítulos do “Manual 
para o Desenvolvimento de Planos de Segurança da Água”. 

 
FORMADORES 

A ação de formação será ministrada pelo Prof. Doutor José Manuel Pereira Vieira (Professor 
Catedrático da Universidade do Minho e Chairman do Grupo de Especialistas da IWA em 
Planos de Segurança da Água) e pela Eng.ª Carla Morais (Direção de Operação da Águas do 
Noroeste, SA). 

 
DESTINATÁRIOS 

Esta ação de formação tem como público-alvo técnicos e gestores de sistemas de 
abastecimento de água e de instituições de âmbito nacional ligadas ao setor do ambiente. 

 
HORÁRIO 

A ação de formação terá uma duração de 2 dias (14 horas) e decorrerá das 9h00-13h00 e 
das 14h00-17h00. O almoço é livre. 

 
LOCAL 

Lisboa 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Antecedentes 
Princípios HACCP. 3ª edição das GDWQ (OMS). Carta de Bona (IWA). O que é necessário? Exigências do consumidor. 

 O que é um PSA? 
Conhecimento de todo o sistema de abastecimento. Identificação de onde e como podem surgir problemas. 
Colocação preventiva de barreiras e de sistemas de gestão. Assegurar que todas as componentes do sistema 
funcionam eficazmente. Princípio de barreiras múltiplas. 

 Porquê um PSA? 
Para evitar surtos epidémicos. Identificação de novos contaminantes. Limitações na abordagem tradicional. 
Capacidade limitada na deteção de flutuações de curta duração da qualidade da água. Monitorização pouco 
informativa sobre a exata natureza, hora e local de ocorrências problemáticas. 

 Benefícios de um PSA 
Vantagens para as entidades gestoras em “alta” e em “baixa”. Vantagens para o legislador. Vantagens para o 
consumidor. 

 Módulos do PSA 
Módulo 0 – Introdução aos PSA. Módulo 1 – Constituir a equipa do PSA. Módulo 2 – Descrever o sistema de 
abastecimento de água. Módulo 3 – Identificar os perigos e eventos perigosos e avaliar os riscos. Módulo 4 – 
Determinar e validar as medidas de controlo, reavaliar e priorizar os riscos. Módulo 5 – Desenvolver, implementar e 
manter um Plano de Melhoria. Módulo 6 – Definir a monitorização das medidas de controlo. Módulo 7 – Verificar a 
eficácia do PSA, Módulo 8 – Preparar os procedimentos de gestão. Módulo 9 – Desenvolver programas de suporte. 
Módulo 10 – Planear e executar a revisão periódica do PSA. Módulo 11 – Rever o PSA na sequência de um incidente. 
Módulo 12 – Situações excecionais. Planos de contingência. 

 
 

DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR AOS FORMANDOS 

Documentação de apoio e certificado de participação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome  Cargo  
 

Entidade  
 

Morada  Cód. Postal  
 

N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)  Telefone  Fax  
 

E-mail  Data  Assinatura  
 

Inscrição               Pagamento 

 Membro € 225  Numerário    
      

 Não Membro € 350  Cheque n.º  endossado à APDA, sobre o banco  
    

           no valor de   
    

   Transferência NIB: 0036 0282 99100000425 53 (enviar comprovativo da transferência para a APDA) 
 

A inscrição poderá ser formalizada mediante o envio da ficha preenchida e respetivo pagamento para o Secretariado da APDA. 
Esta formação será realizada apenas se estiver reunido um número mínimo de formandos inscritos. 
 


