
  

 

 

Dimensionamento de Redes Prediais 
de Águas e Esgotos 

 

(Curso acreditado pela Ordem dos Engenheiros) 
 
 

 Enquadramento: 

 
Com as novas tendências e soluções técnicas construtivas aliadas a uma normalização 

europeia com padrões elevados, no que respeita às áreas de conceção e dimensionamento das 
redes prediais de abastecimento e drenagem de esgoto doméstico, existe uma necessidade cada 
vez maior de atualização destas metodologias de forma a colmatar erros recorrentes nas 
instalações prediais. 

A implementação de normativas europeias, embora ainda não completamente em vigor no 
nosso país, vêm desta forma colmatar situações não previstas no regulamento português, dando 
assim ferramentas válidas a todos os técnicos envolvidos nesta área. 

 

 Destinatários: 

 
 Engenheiros Civis ou de outras especialidades 
 Arquitetos 
 Estudantes de Engenharia ou Arquitetura 
 Desenhadores 
 Outros técnicos ou profissionais interessados 

 

 Objetivos: 

 
No final desta ação, os formandos deverão estar aptos a: 

 Conhecer os vários métodos de dimensionamento de redes prediais de abastecimento de 
água e águas residuais; 

 Conhecer quais os materiais mais corretos a aplicar em cada instalação; 
 Saber dimensionar uma rede predial de abastecimento de água e águas residuais; 
 Criar a sua própria folha de cálculo para o auxiliar na sua vida profissional. 

 

 Conteúdos programáticos: 

 

 Introdução ao regulamento geral português 
 Introdução às normas europeias 
 Conhecimento dos materiais existentes e sua aplicação prática 
 Dimensionamento de redes prediais de água fria e quente, de acordo com: 

- A norma europeia 
- O regulamento geral português 

 Dimensionamento de redes prediais de águas residuais domésticas e pluviais, de acordo 
com: 
- A norma europeia 
- O regulamento geral português 



 

  

 

 Licenciamento e dimensionamento de fossas sépticas 
 Certificação e qualidade de projetos de redes prediais 
 Redes de circulação e retorno de água quente sanitária 
 Projeto (apresentação e apreciação de casos práticos) 
 Eficiência hídrica dos sistemas prediais 

 Duração: 

 
24 Horas 

 

 Data(s)/horário da próxima ação: 

Segunda-feira 
20h30 – 23h30 

Quarta-feira 
20h30 – 23h30 

- - 31/05/2023 
05/06/2023 07/06/2023 

- - 14/06/2023 
19/06/2023 21/06/2023 
26/06/2023 28/06/2023 

 

 Local(is): 
 

 Em e-learning (c/ recurso a plataforma interativa com vídeo e áudio, onde formador e 
formandos participam em tempo real) 

 

 Número de vagas (mínimo e máximo): 
 

5/12 Formandos 
 

 Avaliação: 
 

 Participação/Motivação: 10% 
 Consolidação de Conceitos/Temas: 20% 
 Exercícios/Atividades: 30% 
 Teste: 40% 

 

Valor (isento de IVA ao abrigo do Artigo 9º do CIVA): 
  

 349,00€  
Por favor, consulte no campo seguinte os descontos que temos para si 

 

Inclui: 
 Certificado de Formação Profissional com registo no SIGO (Plataforma Nacional do 

Ministério da Economia e do Emprego e Ministério da Educação e Ciência para registo de 
Formação Profissional); 

 Anexo AS-Formação – documento com indicação dos conteúdos abordados no decorrer 
do curso e das competências adquiridas pelo(a) participante; 

 Código de registo para acesso ao Passaporte Qualifica; 
 Envio de todos os documentos via email (incluindo o recibo). 
 
 



 

  

 

 Descontos: 

 
 10% sobre o valor da inscrição se for membro da Ordem dos Engenheiros e/ou da Ordem 

dos Engenheiros Técnicos; 
 10% sobre o valor da inscrição se for estudante no presente ano letivo, exceto alunos com 

estatuto trabalhador-estudante; 
 10% sobre o valor da inscrição por cada novo participante por si indicado (sem limite no 

número de participantes indicados para a ação em causa). 
 
NOTA: estes descontos são cumulativos, ou seja, poderá beneficiar de todos nesta ação. 

 

 Meios de pagamento: 

 
 Transferência bancária – NIB: 0010 0000 5019 8100 0013 5 - ASFormação, Unip. Lda 

(solicitamos e agradecemos o envio do comprovativo); 
 Multibanco, numerário ou cheque nas nossas instalações. 

 
NOTA: Em caso de adiamento do início da ação (por falta de formandos ou qualquer outro motivo 
da responsabilidade da AS Formação), o valor pago por cada participante será restituído de imediato. 

 

 Documentos necessários para a inscrição: 

 
 Ficha de inscrição online (pode aceder https://forms.gle/9Tuv2GkMmwHYKPy18); 
 Comprovativo de pagamento (pode ser uma foto, via email para geral@asformacao.com). 

 
IMPORTANTE: Os dados indicados pelo(a) participante na ficha de inscrição serão utilizados de 
forma automática para a emissão do Certificado de Formação Profissional e restantes documentos. 
Pede-se por isso o maior cuidado no seu preenchimento (erros, acentos, uso incorreto de 
maiúsculas/minúsculas, etc…). 
A inscrição só será considerada válida após a receção dos documentos acima indicados. 
 

 Requisitos / Pré-Requisitos: 

 
Os participantes deverão ter um computador com acesso à internet e webcam.  
 

 Contactos: 

 
Alexandre Sarmento – Formação, Unipessoal, Lda 
Urbanização Chave, 19 A – 1º Dto Frente 
3810–081 Aveiro 
 

Telefones: 234 420 883 (Geral) | 234 199 165 (Formação Profissional) 
 (chamada para a rede fixa nacional) 

Telemóveis: 96 3263922 | 91 6217239 
 (chamada para a rede móvel nacional) 

 

www.asformacao.com | geral@asformacao.com | www.facebook.com/asformacao 
 

AS Formação… 
…a formar desde 1993. 


