
Porque a sua Vida  
e a sua Saúde 
merecem sempre  
o melhor!

Linha Azul de Apoio ao Cliente 

808 202 605 
(disponível dias úteis das 9h00 às 16h00)

Linha Verde de Participação de Avarias

800 207 198 
(disponível 24h00, chamada gratuita)

www.aguasdebarcelos.pt

ADB – Águas de Barcelos, S.A.
Rua Rosa Ramalho, Lote 25 • 4750 -331  Barcelos 
e-mail geral@aguasdebarcelos.pt   Fax 253 813  815 

IN
FO

M
A
IL

Proteja a sua Saúde
BeBa Água da 
Rede PúBlica

A ÁguA nA Prevenção da Saúde 

A Água é essencial à Vida.  Para o bem-estar da população, 
é requisito essencial que a água seja saudável, uma vez que 
também é o veículo mais comum na transmissão de doenças.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
10% das doenças poderiam ser prevenidas através do abas-
tecimento adequado de água potável às populações.

O Sistema Público de Água é a via adequada de 
abastecimento para assegurar os requisitos de 
qualidade da água para consumo humano, contri-
buindo decisivamente para a Salvaguarda da Saúde 
da população.



2 Saúde e Segurança

Sujeita a um exigente programa de controlo de qualidade 
(Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto), a água é 
controlada em todas as fases do seu percurso, de forma a 
garantir o cumprimento dos requisitos de qualidade para 
consumo humano.

A Águas de Barcelos realiza anualmente mais de 
2.500 análises na torneira do consumidor, em 
mais de 50 parâmetros de qualidade distintos.

As captações de água particulares (poços ou furos) não 
são solução de abastecimento às populações, porque são 
particularmente vulneráreis a contaminações e à poluição e 
não dispõem dos meios adequados para garantir a qualidade 
para consumo humano.   

Evite o consumo de água dos furos ou poços 
que pode provocar doenças graves. Utilize-a 
apenas para regas e lavagens. 

1000 litros 
água engarrafada

200€

1000 litros 
água rede pública

1,44€*

4 Poupança

O custo do complexo Sistema Público de Abastecimento de 
Água está repartido por todos os utilizadores, para garantir 
o abastecimento de água com a qualidade adequada para 
consumo humano a preços acessíveis.  

1000 litros de água engarrafada custam, em 
média, 200€. Transportada até nossa casa, 1000 
litros de Água da Rede Pública custam 1,44€.

A Água da rede pública oferece Segurança a um preço 
acessível, o que proporciona às famílias importantes níveis  
de poupança. 

Para qualquer esclarecimento sobre a qualidade da nossa água, contacte: 
Linha Azul de Apoio ao Cliente 808 202 605 
(disponível dias úteis das 9h00 às 16h00)  

Qualidade

A Água está sujeita a rigorosas normas de qualidade de forma 
a proteger todos os consumidores, particularmente os mais 
vulneráveis, crianças e idosos.

A água que distribuímos, de elevada qualidade, 
foi tratada e preparada especificamente para 
consumo humano.

Equilibrada e Saudável, a água é tratada e controlada em 
conformidade com os padrões normativos estabelecidos pela 
União Europeia (UE) e Legislação Portuguesa, bem como as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).
 
A Água é controlada através da verificação de:

  Composição físico-química, nomeadamente elementos 
como o cálcio, magnésio, etc…;
  Características como o sabor e o cheiro;
  Substâncias indesejáveis como nitratos, pesticidas e os 
metais pesados;
  Parâmetros microbiológicos, nomeadamente a ausência 
de microrganismos patogénicos, como as batérias E.Coli 
que provocam diarreias.   

Os resultados das análises na torneira do Uti-
lizador são disponibilizados no  Balcão de Aten-
dimento da ADB, Juntas de Freguesia e em 
www.aguasdebarcelos.pt
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VAntAgEnS da 
Água da rede Pública

Água Segura  
Boa para beber

BeBA A noSSA ÁguA Com tODAs As gARAnTiAs 
DE qUAliDADE. ProtejA A SuA SAúDe e A DA  
SuA FAmíLiA.

3 Comodidade

A Rede Pública de Água garante o abastecimento de água 
na torneira do utilizador 365 dias por ano, 24 sobre 24 horas. 

não necessita sair de casa para obter água de 
qualidade, basta abrir a torneira.

* Valor para um consumo doméstico mensal de 10 m3 


