Assunto:

Análise de Projectos das Especialidades de Abastecimento Predial de Água e
Drenagem Predial de Águas Residuais

No âmbito da análise de projectos das especialidades das redes prediais de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais, a Águas de Paços de Ferreira vem por este meio fazer o seguinte pedido
aos técnicos projetistas:
1- Documentos a entregar para submeter um projecto para apreciação:
No que diz respeito aos documentos a entregar para submeter um projecto para análise gostariamos
de inserir algumas alterações, nomeadamente a entrega de alguns documentos em formato digital. Deste
modo deverá sempre entregar os seguintes documentos:
1.1. Projecto de Abastecimento Predial de Água: 1 cópia em formato digital(*);
1.2. Projecto de Drenagem Predial de Águas Residuais: 1 cópia em formato digital(*);
1.3. Projecto de Drenagem Predial de Águas Pluviais: 1 cópia em formato digital(*);
1.4. Projecto de Segurança Contra Incêndios: 1 cópia em formato digital(*), cópia do parecer
emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil;
1.5. Digitalização da informação relativa a elementos base dada pela Águas de Paços de
Ferreira;
1.6 Termo de Responsabilidade, Declaração da Associação Profissional e Seguro(deverá
apresentar o original aquando da entrega do projecto);
1.7 Projetos completos abastecimento de água e drenagem de águas residuais (declaração
ordem profissional, seguro, termo de responsabilidade, memória descritiva, cálculo hidráulico,
orçamento e peças desenhadas) em pdf em 2 ficheiros separados

(*) Os projectos em formato digital deverão ser entregues em cd, pen drive ou via e-mail nos seguintes
formatos:
. peças escritas em Word,PDF ou Excel;
. peças desenhadas em Autocad (dwg ou dwf);

_______________________________________________________________________________________________

2 – Elementos Constituintes dos Projectos:
Os elementos enunciados neste ponto não deverão servir como regra; a complexidade que o
projecto apresenta determinará o grau de detalhe e pormenor das peças a apresentar para garantir a sua
clareza e autosuficiencia. Assim os projectos das redes prediais de abastecimento de água e drenagem de
águas residuais, de um modo geral, deverão ser constituídos pelos seguintes elementos:
2.1. Peças Escritas:
2.1.1 Memória descritiva onde deverão ser definidas as soluções previstas para as redes
prediais;
2.1.2. Cálculo hidráulico completo de todos os elementos que constituem a rede predial, onde
deverá ser claramente apresentada a verificação de todas as condições impostas pelo DR 23/95;
2.1.3. Definição de orgãos especias: sistemas elevatórios, cisternas, sistema de produção de
água quente, e caso seja necessário sistema privado de tratamento de águas residuais e abastecimento de
água.
2.2. Peças Desenhadas:
Todas as peças desenhadas devem ser devidamente legendadas e cotadas e a simbologia deve
respeitar o indicado nos anexos II e XII do DR 23/95 promovendo assim uma leitura mais fácil e clara;
A título meramente indicativo e para casos correntes de edifícios habitacionais, deverão ser apresentadas
as seguintes peças:
- planta de localização em relação ao concelho de Paços de Ferreira (escala 1:2000);
- planta de implantação do edifício com o limite de propriedade claramente indicado;
- desenhos em planta de todos os pisos contendo traçados em planta da rede predial incluindo
todos os orgãos e acessórios necessários e a indicação dos diâmetros regulamentares (escala 1:100);
- desenho em planta que demonstre o local previsto para colocação de contador/es ou da CRL e o
local previsto para ligação à rede pública;
- traçado isométrico das redes;
- alçado/corte do edificio;
- pormenores construtivos dos orgãos previstos nas redes prediais(escala 1/10);

