
Projeto Colaborativo Planos de Segurança da Água  

 

Iniciativa promovida por: 
 

 

Os Planos de Segurança 
da Água (PSA) 
Os PSA preconizam uma avaliação e 
gestão de risco ao longo de todo o 
sistema, desde a captação até ao 
ponto de utilização. São considerados, 
pela Organização Mundial de Saúde, 
como o meio mais eficaz para garantir 
a qualidade da água e salvaguardar a 
saúde humana.  

 

Permitem identificar os problemas que 
podem ocorrer, as medidas que devem 
ser implementadas para evitar a 
ocorrência destes problemas, ou seja 
lidar com a causa antes do incidente 
ocorrer, bem como implementar 
mecanismos para detetá-los 
atempadamente, e estar preparado e 
consciente das ações que são 
necessárias realizar para minimizar o 
impacto na população, caso 
aconteçam. 

Sobre a 2ª edição do Projeto 
Colaborativo PSA 

Será adotada a abordagem dos PSA 
promovida pela OMS e pela 
Associação Internacional da Água. 

• Decorrerá no período de 12 meses, 
estando previsto iniciar em janeiro 
de 2016.  

• É consituído por uma sequência de 
7 etapas, conforme descrito na 
imagem. 

• Cada etapa tem um programa 
específico sendo que, em cada 
etapa, ocorre uma sessão de 
formação, de natureza presencial, 
com a duração de 1 ou 2 dias. 

• Estão previstas 2 (duas) 
deslocações da Acquawise 
Consulting às instalações de cada 
entidade gestora participante. 

• Haverá um acompanhamento 
permanente, por parte da Acquawise 
Consulting, na forma de reuniões 
individuais, helpdesk telefónico e 
correio eletrónico.  

• A formação e as reuniões individuais 
decorrerão nas instalações do Parque 
Tecnológico de Óbidos. 

Vantagens de participar no 
Projeto Colaborativo PSA 

• Formação, e apoio técnico no 
desenvolvimento do PSA. 

• Partilha de experiências, dificuldades e 
desafios com as outras entidades 
participantes.  

• Controlo de calendário rigoroso fazendo 
com que as entidades participantes 
consigam um ritmo de trabalho eficaz e 
terminar o projeto no prazo previamente 
estipulado. 
 

O Projeto Colaborativo 
PSA 2016 
O sucesso da 1.ª edição, levou a 
Acquawise Consulting, em parceria 
com a Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas 
(APDA), a lançar a 2.ª edição do 
projeto colaborativo PSA. Esta 
iniciativa tem o objetivo de capacitar e 
apoiar tecnicamente as entidades 
gestoras a desenvolver o seu Plano de 
Segurança da Água e a caminhar no 
sentido de conquistar a confiança dos 
seus consumidores. 

A iniciativa reúne várias entidades 
gestoras, que realizam elas próprias o 
trabalho de desenvolvimento do PSA, 
mediante uma programação comum, 
com a coordenação, a formação e o 
apoio técnico da Acquawise 
Consulting. 

Para as entidades gestoras que pretendam participar nesta iniciativa, os 
próximos passos a realizar são os seguintes: 

1. Manifestação de interesse de participação a enviar por correio eletrónico 
para veronica.amado@acquawise.pt ou info@acquawise.pt até 15 de 
outubro 2015. 

2. Envio de proposta pormenorizada pela Acquawise Consulting até 30 de 
outubro 2015. 

3. Formalização de participação até 30 de novembro 2015. 

Para mais informações, por favor contactar:  

Verónica Amado | veronica.amado@acquawise.pt | (+351) 917 420 833  

 


