
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

Introdução ao Planeamento da 
Segurança do Saneamento (PSS) 

Óbidos, 25 maio 2016 

ENQUADRAMENTO 

O Planeamento da Segurança do Saneamento (PSS) é uma 
abordagem, recomendada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), que preconiza uma avaliação e gestão de risco 
ao longo de todo o sistema de águas residuais urbanas (SAR) 
e que promove o uso e eliminação segura de águas residuais 
e lamas de depuração, salvaguardando a saúde humana e a 
proteção do meio ambiente. 

A gestão e os investimentos em melhorias nos sistemas de 
saneamento devem ser feitos com base numa compreensão 
adequada dos riscos existentes e de como esses riscos 
podem ser melhor controlados.  

O PSS vem identificar as medidas que devem ser 
implementadas para evitar a ocorrência destes problemas, 
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 e no ambiente, caso aconteçam. 

OBJETIVOS 

A presente formação visa introduzir os participantes à 
metodologia do PSS, e através de exemplos práticos 
proporcionar os conhecimentos para apoiar no 
desenvolvimento do PSS. 

PÚBLICO ALVO 

DATA E DURAÇÃO 

Diretores e técnicos de entidades gestoras de saneamento 
de águas residuais urbanas, técnicos do setor e demais 
interessados no processo de desenvolvimento do PSS. 

25 de maio 2016, das 9h00 às 17h00 (7 horas). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Constituição da equipa do PSS 
• Caracterização do sistema de saneamento 
• Eventos perigosos, perigos, medidas de controlo e 

exposição ao risco 
• Avaliação do risco 
• Mitigação do risco 
• Monitorização e verificação 
• Procedimentos de gestão e programas de suporte 
• Revisão do PSS 

FORMADORAS 

Raquel Mendes, Engenheira Química, pós-graduada em 
Gestão Ambiental, com Curso de Especialização em Energias 
Renováveis e Mestre em Tecnologias e Gestão de Recursos 
Hídricos. 

Desde 2011 é sócia gerente da Acquawise Consulting. Tem 
mais de 18 anos de atividade profissional no setor da água. 
Exerceu funções na Investimentos e Gestão da Água, Madeira, 
e na Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. 

Pertence ao grupo restrito de especialistas em Planeamento 
da Segurança do Saneamento, da Organização Mundial de 
Saúde que visa dar formação e divulgar esta metodologia 
internacionalmente. 

 

Cristina Martinho, Engenheira Química, pós-graduada em 
Engenharia Industrial e em Engenharia Sanitária. 

Sócia gerente da Acquawise Consulting, com mais de 16 anos 
de experiência no setor, trabalhou nos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Peniche e na 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. 

Pertence ao grupo restrito de consultores e formadores da 
Organização Mundial de Saúde para o Planeamento da 
Segurança do Saneamento. 

 

 
LOCAL DA FORMAÇÃO 

Parque Tecnológico de Óbidos, Edifícios Centrais,  
Rua da Criatividade, 2510-216 Óbidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PAGAMENTO 

Transferência bancária (IBAN PT50 0079 0000 4734 2655 
1011 9) à ordem de Acquawise Consulting L.da.  

Enviar comprovativo para: veronica.amado@acquawise.pt 
até dia 20 de maio 2016. 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

1 Participante: 90€ + IVA 

Mais do que um participante da mesma organização: 85€ + 
IVA, por participante 

Inclui almoço e coffee breaks. 

CONDIÇÕES GERAIS 

Caso o pagamento não seja efetuado até 20 de maio 2016, a 
Acquawise Consulting reserva-se ao direito de não 
considerar a inscrição. 

Após essa data só serão consideradas as inscrições a 
pronto pagamento. 

Se a inscrição for anulada após o dia 20 de maio 2016, não 
haverá direito a reembolso do valor. 

A Acquawise Consulting reserva-se ao direito de não 
realizar a formação caso não haja número mínimo de 
participantes. 

 

ENTIDADE PARA PAGAMENTO 

Acquawise Consulting L.da, 

Convento de São Miguel das Gaeiras 

2510-718 Gaeiras – Óbidos 

NIPC: 509701671 

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR 

Verónica Amado 

      veronica.amado@acquawise.pt 

        (+351) 917 420 833 

FORMAÇÃO 

Introdução ao Planeamento da Segurança do Saneamento (PSS) 
Óbidos, 25 maio 2016 

DADOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Nome:  

Empresa / Entidade:  

Telemóvel:   

Função:   

Setor de Atividade: 

E-mail: 

Para inscrição online clique no seguinte link, ou envie os dados abaixo para  veronica.amado@acquawise.pt. 

* A inscrição pressupõe o conhecimento das condições gerais. 

DADOS PARA EMISSÃO DE FATURA 
 
Empresa/Entidade: 

Morada:  

Nº de Contribuinte:   

Código Postal:   

Localidade: 
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