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ADG REFORÇA EQUIPA DE ÁGUAS 
RESIDUAIS E CRIA SEGUNDA 
BRIGADA DE SANEAMENTO

NÃO DESCARREGUE NO AMBIENTE

ÁGUA DA TORNEIRA: 
UMA ESCOLHA 
INTELIGENTE E 
DE QUALIDADE
A qualidade da água fornecida, através da rede pública, e que 

chega diariamente às torneiras dos consumidores é uma preocu-

pação e uma prioridade da Águas de Gondomar. Além de mais 

segura que a água dos poços, minas e furos, e mais barata que 

a água engarrafada, a água da torneira é saudável e evita a 

produção de resíduos, ajudando, desta forma, a garantir a sus-

tentabilidade ambiental.

A AdG reforça a sua aposta na melhoria das condições opera-

cionais para garantir a continuidade do serviço de águas re-

siduais e a salubridade em todo o território do Município de 

Gondomar.

A colocação de produtos indevidos na rede de saneamento 

pode causar obstrução ou rotura da canalização predial. 

Sabia que cerca de 90% dos entupimentos são provocados por 

toalhitas nas sanitas?



Águas de Gondomar - NewsletterMOD 0102 R02 2Página 

A qualidade da água fornecida, através da rede pública, e que chega diariamente às torneiras dos consumidores é uma preocupação e uma 

prioridade da Águas de Gondomar. Além de mais segura que a água dos poços, minas e furos, e mais barata que a água engarrafada, a água 

da torneira é saudável e evita a produção de resíduos, ajudando, desta forma, a garantir a sustentabilidade ambiental.

O abastecimento de água para consumo humano é um serviço pú-

blico essencial ao bem-estar dos cidadãos e à saúde pública. A água 

distribuída para consumo humano é regularmente analisada, por la-

boratórios acreditados, para avaliar as suas caraterísticas, atenden-

do a valores limite especificados na legislação nacional, que resulta 

da transposição da exigente legislação europeia. 

Para além do controlo das caraterísticas físico-químicas da água, a 

água da torneira é examinada tendo em conta indicadores de con-

taminação, tais como microrganismos patogénicos e contaminantes 

químicos, incluindo pesticidas e metais pesados, prejudicais à saúde 

e apenas detetados através de analisadas rigorosas. 

CONTROLO DE QUALIDADE APERTADO 
E EXIGENTE

ÁGUA DA TORNEIRA: 
UMA ESCOLHA INTELIGENTE E DE QUALIDADE

PORQUÊ BEBER ÁGUA DA TORNEIRA?
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Ao consumir água da rede pública tem acesso a água de qualidade, 

evitando ainda a transmissão de doenças por via hídrica. A água 

oriunda de captação particular, como poço, furo, mina ou qualquer 

outra fonte que não seja da rede pública será sempre imprópria 

para o consumo humano, já que pode conter microrganismos ou 

substâncias prejudiciais à saúde. Por isso, não deverá permitir em 

caso algum a entrada dessa água na rede predial. Beba sempre 

água do sistema público de água e proteja a sua saúde e a dos seus 

familiares.

UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA! 
PROTEJA TAMBÉM A SUA!

1) FAZ BEM À SAÚDE

2) ESTÁ DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA

3) É CONTROLADA E SEGURA 

4) É MAIS ECONÓMICA QUE A ENGARRAFADA

5) É MAIS AMIGA DO AMBIENTE

5 RAZÕES PARA BEBER ÁGUA DA TORNEIRA

TOME NOTA

SABIA QUE?

A água de captação particular, mesmo que apresente 

bom aspeto ou mesmo sabor agradável, será, regra geral, 

imprópria para consumo. Se possui um poço, mina ou furo, 

solicite análises junto da AdG.

O consumo de água não tratada pode dar origem a 

sintomas e algumas doenças, como por exemplo diarreia, 

febre tifoide, hepatite A, leptospirose, cólera e infeções 

intestinais causadas por E. coli, Salmonella sp., Rotavírus ou 

Norovírus, por exemplo. Isto acontece porque as bactérias se 

desenvolvem facilmente na água, incluindo aquela das fontes 

que parecem cristalinas.

TOME NOTA

SABIA QUE?

A água da torneira é regularmente analisada com base em 

cerca de 50 parâmetros distintos, de acordo com as mais 

exigentes normas nacionais e europeias

A AdG tem sido distinguida, ano após ano, com o selo de 

“qualidade exemplar da água para consumo humano”, 

atribuída pela ERSAR, entidade que regula o setor da água em 

Portugal. O controlo e monitorização é efetuado em todo o 

sistema de abastecimento, desde a origem até à torneira do 

consumidor, garantindo assim a qualidade da água que chega 

diariamente à sua casa.
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A QUALIDADE DA ÁGUA TAMBÉM DEPENDE DE SI!
LIMPE E DESINFETE O SEU RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1) Molhar todas as superfícies a lavar, incluindo teto e em seguida 

pulverizar as paredes e pilares com o produto desincrustante (ex.: 

ácido ascórbico).

MODO DE PROCEDER À LAVAGEM E 
HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PREDIAIS

2) Decorridos cerca de 15 a 20 minutos após a pulverização do de-

sincrustante, proceder à lavagem dessas superfícies e dos tetos por 

meio de água abundante com incorporação de desinfetante. Du-

rante esta operação deve ser controlado o teor de desinfetante em 

contacto com as superfícies.

3) As águas acumuladas no interior do reservatório, provenientes 

da lavagem e da desinfeção, só deverão ser libertas para esgoto de-

pois de se verificar se o seu pH se situa entre 5,5 e 8. Caso contrário 

deverão ser neutralizadas.

4) Junto ao reservatório deverá ser colocado o certificado, com data 

e com os produtos que foram utilizados na lavagem e desinfeção 

bacteriológica.

5) Posteriormente é elaborado um relatório do trabalho pela entida-

de prestadora do serviço que abrangerá sempre todas as anomalias 

encontradas, bem como sugestões para a melhoria do reservatório.

6) O relatório mencionado no ponto anterior deverá ser afixado 

junto ao reservatório, para permitir a sua consulta pela Entidade 

Gestora quando se verifiquem ações de inspeção.

RECOMENDAÇÃO
A água da torneira em gondomar é submetida a centenas de 

milhares de análises anuais, as quais apresentam resultados 

de 100% água segura para consumo humano.

De modo a manter esta qualidade na torneira de cada cliente 

da águas de gondomar é necessário assegurar a integridade 

estrutural e sanitária dos reservatórios prediais.
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ADG REFORÇA EQUIPA DE ÁGUAS RESIDUAIS  E CRIA 
UMA SEGUNDA BRIGADA DE SANEAMENTO

Com a entrada em funcionamento da rede de águas residuais (AR) 

do Alto do Concelho, a AdG reforçou as suas equipas de Manuten-

ção de Redes de Águas Residuais, criando uma nova brigada de 

saneamento. A mais recente equipa ficará prioritariamente respon-

sável pela manutenção da rede com intervenções de menor dimen-

são, cabendo à brigada já existente a responsabilidade pelas obras 

de construção e remodelação de maior dimensão.

As equipas de Águas Residuais da AdG são responsáveis pelo serviço 

operacional de manutenção, remodelação e ampliação da Rede de 

Saneamento correspondendo, diariamente, a todos os pedidos de 

intervenção para a limpeza e desobstrução de coletores e ramais de 

ligação, reparação de caixas de visita e outras anomalias.

A AdG reforça, assim, a sua aposta na melhoria das condições ope-

racionais visando garantir a continuidade do serviço de águas resi-

duais e das condições de salubridade em todo o território do Muni-

cípio de Gondomar.
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NÃO DESCARREGUE NO 
AMBIENTE

A presença no esgoto doméstico de quantidades significativas de 

resíduos, como toalhitas, fraldas, emplastros, cotonetes, cabelo, pro-

dutos químicos, panos de cozinha, restos de comida ou óleo, gera 

entupimentos nas redes de transporte das águas residuais até à 

ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais). 

A colocação de produtos indevidos contribui para a degradação das 

infraestruturas e dificulta os próprios processos de tratamento de 

águas residuais, que são essenciais para garantir uma devoloção 

ambientalmente correta dos efluentes. 

NÃO 
DESCARREGUE
NO AMBIENTE!

PROTEJA A SUA ÁGUA

NÃO DEITE LIXO PELA SANITA!TT
PROTEJA A REDE DE SANEAMENTO 
DE SUA CASA E O AMBIENTE.

A COLOCAÇÃO DE PRODUTOS INDEVIDOS 
NA REDE DE SANEAMENTO PODE CAUSAR 
OBSTRUÇÃO OU RUTURA DA CANALIZAÇÃO 
PREDIAL

PRODUTOS INDEVIDOS:

CERCA DE 90% DOS ENTUPIMENTOS SÃO PROVOCADOS 

POR TOALHITAS NAS SANITAS. 

Como o produto não é biodegradável, pode gerar 

entupimentos nas redes prediais, nos coletores e avarias nos 

equipamentos da rede de saneamento.

EMPLASTROS 
CURATIVOS

ÓLEO DE  
COZINHA

RESTOS DE 
COMIDA

PENSOS  
HIGIÉNIC OSCO

PANOS DE  
COZINHA

CABELOS

PRODUT OS
QUÍMIC OS

TOALHITAS
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EM TEMPO DE COVID 19 UTILIZE OS CANAIS DIGITAIS

• Atendimento ao cliente: 224 660295

• Atendimento geral: 224 660 200 

• Website: www.aguasdegondomar.pt

• App Mobile gratuita: app gratuita (disponível sistema 

Android e iPhone)

• Avarias ou roturas na Via Pública 24 horas: 800 206 438 

(gratuita)

• Email: geral@aguasdegondomar.pt

• Chat Online - reforçado e disponível em permanência para 

prestar todos os esclarecimentos e resolver todas as situações. 

Linha de Apoio ao Cliente: 224 660 295
Avarias / Roturas 24h: 800 206 438

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Sede: 
Segunda: das 8h30 às 19h30
Terça a Sexta: das 8h30 às 16h30 
Loja do Cidadão de Gondomar:
Segunda a Sexta: das 9h00 às 16h00

Sede: 
Rua 5 de Outubro, 112
Loja do Cidadão de Gondomar:
Praça Luis de Camões, 183

Tel. 224 660 200
Fax. 224 660 299

www.aguasdegondomar.pt

C O N T A C T O S

ADG MANTEM O ATENDIMENTO PRESENCIAL 
CONDICIONADO NAS DUAS LOJAS

Com a evolução da situação pandémica, a empresa Águas de Gon-

domar reforça a sua prioridade no atendimento e na prestação de 

um serviço e suporte de qualidade a todos os Clientes, através do 

atendimento à distância. Ainda que o atendimento presencial conti-

nue a vigorar quer na loja-sede quer na Loja do Cidadão, sob agen-

damento prévio, a empresa solicita aos clientes para que privilegiem 

o contacto telefónico e as plataformas digitais.

Sem prejuízo de garantir a mesma qualidade e a normalidade dos ser-

viços, os utentes podem entrar em contacto com a AdG, através do 

atendimento telefónico ( 224660200 e 224660295), de email (geral@

aguasdegondomar.pt) e do chat online em www.aguasdegondomar.pt 

O objetivo é o de promover a adoção de comportamentos responsáveis, 

acautelando a proteção individual e coletiva e a segurança sanitária, 

através de medidas de prevenção e segurança, que ajudem a quebrar 

a cadeia de transmissão do coronavírus. e que protejam os clientes, 

colaboradores, parceiros, gondomarenses e a sociedade, em geral.

TRABALHAMOS TODOS OS DIAS PARA QUE NÃO LHE FALTE ÁGUA E LHE 
SEJAM GARANTIDOS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS!

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA

LOJA RUA 5 DE OUTUBRO:

• Horário - das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30, de 

segunda a sexta.

• O Atendimento Geral é efetuado por prévia marcação 

telefónica (224660200 / 224660295), em situações cuja 

urgência seja devidamente justificada.

• Os Pagamentos em Tesouraria são realizados por or-

dem de chegada, com a restrição de entrada de apenas 

um cliente de cada vez em loja.

BALCÃO LOJA DO CIDADÃO:

• Horário - das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00, de 

segunda a sexta.

• Atendimento efetuado por prévia marcação telefónica 

(224660200 / 224660295), em situações cuja urgência 

seja devidamente justificada.

EVITE DESLOCAÇÕES DESNECESSÁRIAS

UTILIZE PREFERENCIALMENTE OS CONTACTOS 

TELEFÓNICOS E DIGITAIS




