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Plano de Segurança da Água de Águas do Cávado  

 

EMPRESA 

 

Águas do Cávado, S.A. tem por objecto exclusivo a exploração e gestão do Sistema 

Multimunicipal de captação, tratamento e adução de água aos Municípios de Barcelos, 

Esposende, Maia (Norte), Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde e Vila 

Nova de Famalicão, com uma cobertura global e actual de 600 mil habitantes. É ainda 

responsável, nesta região, por todo o processo de produção de água potável, o qual 

compreende, a captação de água no rio Cávado e um rigoroso tratamento que 

assegura o cumprimento de exigentes parâmetros de qualidade.  

Além desta missão, Águas do Cávado, S.A. assume, ainda, um papel determinante na 

eficaz distribuição de água aos municípios da sua área de intervenção, de acordo com 

as necessidades e dentro dos condicionalismos existentes 

 

PROJECTO 

 

Pioneiro em Portugal o Plano de Segurança da Água de Águas do Cávado suscitou o 

interesse da Organização Mundial de Saúde e tornou-se um dos cinco “casos de 

estudo” a nível mundial. 

O Plano de Segurança da Água para consumo humano (PSA) da Águas do Cávado, S.A. 

foi elaborado de acordo com a 3ª Edição das Guidelines for Drinking Water Quality da 

Organização Mundial de Saúde e com a Bonn Charter for Drinking Water, publicada 

pela International Water Association.  
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Pelo seu carácter pioneiro, elaborado em 2003 e implementado desde 2004, o PSA da 

AdC tem sido um exemplo para outras entidades gestoras elaborarem e 

implementarem os seus próprios PSA.  

O documento incorpora metodologias de avaliação e gestão de riscos ao longo do 

processo de produção e distribuição de água para consumo humano, constituindo uma 

análise sistemática dos perigos para a saúde pública existentes no sistema de 

abastecimento e dos processos de gestão necessários ao seu efectivo controlo. Os 

planos de gestão, instrumentos que descrevem as acções a tomar e documentam a 

avaliação e a monitorização do sistema, constituem elementos fundamentais do PSA e 

encerram esquemas efectivos para a gestão do controlo dos sistemas, assim como 

planos operacionais para atenderem a condições de operação de rotina e em condições 

excepcionais. 

 

EXPECTATIVAS  

 

Com o objectivo de melhoria contínua pretende-se continuar a implementar, de uma 

forma pró-activa o PSA durante o ano de 2008. Nesse sentido, propõe-se: 

o Manter o aperfeiçoamento de procedimentos técnicos de operação e de 

exploração, em termos de tratamento e fornecimento de água e de tratamento 

de lamas; 

o Continuar com a consolidação da estratégia de operação apoiada no Sistema de 

Monitorização, Automatização e Telegestão; 

o Implementar, noutros locais do Sistema Adutor, sistemas de Televigilância; 

o Analisar a possibilidade da aquisição de um programa de gestão dos dados da 

operação que permita a emissão dos alertas definidos, em tempo real, 

possibilitando uma resposta eficaz às ocorrências;  

o Redefinir limites de alerta; 

o Envolver as Entidades Gestoras da Bacia Hidrográfica do Cávado na definição dos 

riscos associados aos eventos perigosos definidos na etapa Fonte; 

o Envolver as Partes Interessadas, especialmente os municípios integrantes do 

Sistema, na gestão do PSA no que respeita à qualidade da água na torneira do 

consumidor final; 
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o Promover campanhas de sensibilização dos princípios constantes no PSA junto 

das Partes Interessadas. 

A experiência adquirida e os ensinamentos já consolidados permitem formular 

adaptações ao PSA, a introduzir já em 2008, no sentido de, sem prejuízo da necessária 

garantia de segurança, simplificar procedimentos de monitorização operacional que 

tornem este processo ainda mais estimulante e atractivo para as diversas unidades 

responsáveis pela sua implementação. 

 

Mais informações em: www.aguas-cavado.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


