
MATRIZ DE ALTERAÇÕES PROPOSTAS PARA AS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR 

FORNECEDORES PRIVADOS 

Ref. Redacção inicial Alteração proposta Comentário 

GENERALIDADE 

1 Disposições Técnicas para os Sistemas de 
Abastecimento de Água Potável Por 
Fornecedores Privados 

 AIAS: Somos de recomendar que se 
deveria encontrar um outro título/nome 
para o diploma que se pretende 
aprovar. Por exemplo, - "Normas e 
Procedimentos Técnicos para os 
Sistemas de Abastecimento de Água por 
Fornecedores Privados". 
Acção: não acolhida. O Regulamento faz 
menção à Disposições Técnicas. A 
alteração da denominação implicaria a 
mudança de vários artigos no 
Regulamento já aprovado. 
 



2  Em complemento ao Regulamento do 
Licenciamento de Serviços de 
Abastecimento de Água Potável por 
Fornecedores Privados, aprovada pelo 
Decreto n° 51/2015, de 31 de Dezembro, 
foram elaboradas as presentes Disposições 
Técnicas para os Sistemas de Abastecimento 
de Água Potável por Fornecedores Privados. 
 
Estas disposições técnicas são importantes e 
imprescindíveis para garantir a prestação de 
um serviço de abastecimento água de 
qualidade e que assegure o cumprimento 
dos padrões técnicos, ambientais e a 
salvaguarda da saúde pública das 
populações servidas pelos Sistemas Privados 
de Abastecimento de Água. As mesmas 
visam orientar a concepção e 
dimensionamento das infraestruturas dos 
sistemas privados, bem como a sua 
exploração segura, respeitando as 
exigências técnicas e boas práticas para este 
tipo de obras. 
 
As disposições técnicas são igualmente 
importantes para apoiar os Fornecedores 
Privados de Água na melhoria da qualidade 
dos serviços por eles prestados e para 
assegurarem a sustentabilidade técnica e 
financeira dos seus sistemas. 
 
As disposições técnicas serão também a 
base para a monitoria regular a ser 
efectuada pelas autoridades licenciadoras, e 

AIAS: Igualmente, somos de sugerir que 
se junte na proposta, a Fundamentação 
e a proposta do Diploma de aprovação 
(DM), pois, a competência de aprovar 
estas normas e procedimentos é 
deferida ao Ministro que superintende 
as áreas de abastecimento de água e 
saneamento, de acordo com o disposto 
no artigo 2 do Decreto n° 51/2015, de 
31 de Dezembro. 
Acção: fundamentação incluída. 
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de apoio para o processo de emissão e 
renovação de licenças. 
 

TÍTULO I - CONDIÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS PRIVADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 

3 CAPÍTULO I - GENERALIDADES 
Artigo 1 - Objecto e campo de aplicação 
3. A aplicação destas Disposições Técnicas e 
respectivos anexos, é feita em harmonia 
com os regulamentos e/ou documentos 
abaixo referenciados, sempre que assim 
indicado nas presentes disposições técnicas: 
(i) Lei de Águas 16/91 
(viii) Regulamento de Pesquisa e Exploração 
de Águas Subterrâneas – RPEAS (Decreto n.º 
18/2012 de 5 de Julho).  
(iii) … 
(vii) Directrizes sobre a Saúde, Higiene e 
Segurança no Trabalho contidas na Lei do 
Trabalho (Lei 23/2007, de 20 de Julho) e a 
regulamentação específica. 

 
Artigo 1 
3. A aplicação destas Disposições Técnicas e 
respectivos anexos, é feita em harmonia 
com os regulamentos e/ou documentos 
abaixo referenciados, sempre que assim 
indicado nas presentes disposições técnicas: 
(i) Lei de Águas (Lei nº 16/91 de 3 de 
Agosto). 
(viii) Regulamento de Pesquisa e Exploração 
de Águas Subterrâneas – RPEAS (Decreto n.º 
18/2012 de 5 de Julho).  
(vii) Directrizes sobre a Saúde, Higiene e 
Segurança no Trabalho contidas na Lei do 
Trabalho (Lei 23/2007, de 20 de Julho) e a 
respectiva regulamentação específica. 

 
CRA: inserir a data de publicação da lei 
Acção: inserida 
 
AIAS: Propostas de acertos de redacção 
para as alíneas (i) e (vii). 
Acção: acolhida parcialmente. 
 
AIAS: Propostas de alteração da 
denominação do documento 
Acção: ver decisão das generalidades. 
 
AdeM e CRA: Repetição, já mencionado 
no ponto iii. 
Acção: eliminada a alínea viii por 
repetição. Anteriormente mencionado 
no ponto iii. 
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4 Artigo 3 - Normas a aplicar 
1. Para efeitos destas Disposições Técnicas, 
as normas a aplicar, designadamente para a 
concepção e construção, o controlo da 
qualidade da água a abastecer, da qualidade 
dos materiais e do controlo de qualidade das 
obras, devem ser as Normas adoptadas 
pelas autoridades Moçambicanas. 
2. As normas a aplicar para o controlo da 
qualidade da água a abastecer devem ser as 
Normas referidas no Regulamento sobre a 
Qualidade de Água para o Consumo 
Humano (Diploma Ministerial 180/2004, de 
15 de Setembro), cujos parâmetros de 
qualidade são apresentados no Anexo 3. 

Artigo 3 
1. Para efeitos destas Disposições 
Procedimentos Técnicas, as normas a 
aplicar, designadamente para a concepção e 
construção, o controlo da qualidade da água 
a abastecer, da qualidade dos materiais e do 
controlo de qualidade das obras, devem ser 
as normas adoptadas pelas autoridades 
mMoçambicanas. 
2. As normas a aplicar para o controlo da 
qualidade da água a abastecer devem ser as 
normas referidas no Regulamento sobre a 
Qualidade de Água para o Consumo 
Humano (Diploma Ministerial 180/2004, de 
15 de Setembro), cujos parâmetros de 
qualidade são apresentados no Anexo 3. 

 
AIAS: Proposta de substituição da 
palavra “normas” por “regras”. 
Acção: não acolhida. 
 
AIAS: Proposta de acertos de redacção 
Acção: acolhidas. 
 

5 Artigo 4 - Laboratórios de ensaios 
Sempre que houver lugar à realização de 
ensaios de verificação de conformidade com 
as normas, no âmbito da aplicação destas 
Disposições Técnicas, deve dar-se prioridade 
ao Laboratório de Engenharia de 
Moçambique, ao Laboratório Nacional de 
Higiene de Alimentos e Água ou a outros 
laboratórios nacionais ou estrangeiros 
reconhecidos pela entidade competente no 
domínio da normalização e qualidade. 
 

 AIAS: Proposta de substituição da 
palavra “disposições” por 
“procedimentos”. 
Acção: não acolhida. Justificação nas 
generalidades. 
 



6 Artigo 5 - Registo dos sistemas numa base 
de dados 
1. Os sistemas privados de distribuição de 
água potável ao público devem ser 
registados numa base dados localizada nas 
autoridades licenciadoras que deve ser 
mantido permanentemente actualizado. 
2. O preceituado no número 1 deste Artigo é 
extensível aos sistemas privados de 
distribuição de água potável ao público, 
existentes antes da entrada em vigor do 
Regulamento do Licenciamento de 
Abastecimento de Água Potável por 
Fornecedores Privados. 
3. Dos cadastros dos sistemas devem 
constar no mínimo: 
a) Localização em planta da fonte de 
captação, condutas, acessórios e instalações 
complementares, sobre carta topográfica a 
escala compreendida entre 1:500 e 1:2000, 
com implantação de todas as edificações, os 
arruamentos e pontos importantes 
abrangidas pelo trajecto da rede de 
distribuição, incluindo as coordenadas 
geográficas da captação e limites da área 
servida; 
b) Dimensão e material das condutas; 
c) Localização e numeração dos principais 
nós de ligação e derivação e, quando 
aplicável, das bocas-de-incêndio. 

Artigo 5 
 
1. Os sistemas privados de distribuição de 
água potável ao público devem ser 
registados numa base de dados localizada 
nas autoridades licenciadoras que deve ser 
mantido permanentemente actualizado. 
2. O preceituado no número 1 deste Artigo 
anterior é extensível aos sistemas privados 
de distribuição de água potável ao público, 
existentes antes da entrada em vigor do 
Regulamento do Licenciamento de 
Abastecimento de Água Potável por 
Fornecedores Privados. 
3. Dos cadastros dos sistemas devem 
constar no mínimo: 
a) Localização em planta da fonte de 
captação, condutas, acessórios e instalações 
complementares, localização e numeração 
dos principais nós de ligação e derivação  e, 
quando aplicável, das bocas-de-incêndio, 
sobre carta topográfica a escala 
compreendida entre 1:500 e 1:2000, com 
implantação de todas as edificações, os 
arruamentos e pontos importantes 
abrangidas pelo trajecto da rede de 
distribuição, incluindo as coordenadas 
geográficas da captação e limites da área 
servidade cessão a servir; 
b) Dimensão e material das condutas; 
c) Localização e numeração dos principais 
nós de ligação e derivação  e, quando 
aplicável, das bocas-de-incêndio. 

 
 
AIAS: Sugestões de acerto de redacção 
para os pontos 1 e 2. 
Acção: acolhidas. 
 
CRA1: sugestão de troca de “servidão” 
por “cessão” [alínea a do ponto 3]. 
Acção: acolhida. 
 
CRA2: Sugiro que se substitua 
“dimensão” por diâmetros para facilitar 
a compreensão dos visados. [alínea b do 
ponto 3] 
Acção: mantida “dimensão” por julgar-
se perceptível e incluir para além da 
variável diâmetro o comprimento. 
 
CRA3: Acho desnecessária esta exigência 
(“localização e numeração”), basta 
satisfazer a alínea a). [alínea c do ponto 
3] 
Acção: Sugestão acolhida. Modificado o 
texto da alínea a) para deixar explicito a 
necessidade de inclusão da localização e 
numeração dos principais nós por 
facilitar na operação do sistema e o seu 
conhecimento em caso de transferência 
do sistema para outro operador. 
 
AdeM: O Regulamento dos sistemas 
públicos de distribuição de água, faz 
menção, no capítulo III, artigo 10, alínea 
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c) Registo das datas de instalação das 
condutas. 
 

“d” a necessidade de ter nos registos a 
data de instalação das condutas. 
Acção: adicionada alínea d). 

7 Artigo 6 - Consumos domésticos, comerciais 
e públicos 
1. As capitações, em litros por habitante e 
por dia (l/hab /dia), devem ser 
determinadas pela análise e extrapolação da 
sua evolução nos últimos anos na zona a 
servir, ou em zonas de características 
semelhantes em situações de suficiência de 
água, não devendo, no entanto, ser 
inferiores a: 
a) 20 l/hab/dia em áreas abastecidas por 
fontanários; 
b) 30 l/hab/dia em áreas com torneiras de 
quintal; 
c) 50 l/hab/dia em áreas com abastecimento 
domiciliário; 

Artigo 6 
1. As capitações, em litros por habitante 
pessoa e por dia (l/habpes/dia), devem ser 
determinadas pela análise e extrapolação da 
sua evolução nos últimos anos na zona a 
servir, ou em zonas de características 
semelhantes em situações de suficiência de 
água, não devendo, no entanto, ser 
inferiores a: 
a) 20 l/habpes/dia em áreas abastecidas por 
fontanários; 
b) 30 l/habpes/dia em áreas com torneiras 
de quintal; 
c) 50 l/habpes/dia em áreas com 
abastecimento domiciliário; 

CRA: Substituir por pessoa (habitante 
está se a restringir aos habitantes, mas 
por exemplo, os utentes dum 
estabelecimento hoteleiro podem não 
ser habitantes). 
Acção: sugestão acolhida. 
 

8 Artigo 7 -  Combate a incêndios 
Nas zonas onde não exista rede pública de 
distribuição de água, os Fornecedores 
Privados de Água titulares dos sistemas 
privados de distribuição de água podem, 
quando técnica, económica e 
financeiramente viável, ou em acordo com 
as autoridades licenciadoras locais, autorizar 
a utilização de água para o combate a 
incêndios. 

Artigo 7 
Nas zonas onde não exista rede pública de 
distribuição de água, os Fornecedores 
Privados de Água titulares dos sistemas 
privados de distribuição de água podem se 
obrigam tem a obrigação de a, quando 
técnica, económica e financeiramente 
viável, ou em acordo com as autoridades 
licenciadoras locais, autorizar a utilização de 
água para o combate a incêndios, sempre 
que estes ocorram dentro da sua área de 
cessão. 

CRA: Sugestão de inclusão da 
obrigatoriedade de fornecimento de 
água para combate a incêndio. 
Acção: sugestão acolhida. 
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9 CAPÍTULO II - REDE DE ADUÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO 
Artigo 9 - Dimensionamento hidráulico 
1. … 
2. Para os sistemas privados de 
abastecimento de água com mais de 5.000 
ligações, isto é, Classe III conforme o 
definido no Decreto 51/2015, de 31 de 
Dezembro, o dimensionamento e 
optimização deverá obdecer as directrizes 
indicadas na Secção A do Capítulo IV do 
Regulamento de Sistemas Públicos de 
Distribuição de Água e de Drenagem de 
Águas Residuais (RSPDADAR), Decreto 
30/2003, de 1 de Julho. 

 
 
Artigo 9 
1. … 
2. Para os sistemas privados de 
abastecimento de água com mais de 5.000 
ligações, isto é, Classe III conforme o 
definido no Decreto 51/2015, de 31 de 
Dezembro, o dimensionamento e 
optimização deverá obdecerobedecer as 
directrizes indicadas na Secção A do Capítulo 
IV do Regulamento de Sistemas Públicos de 
Distribuição de Água e de Drenagem de 
Águas Residuais (RSPDADAR), Decreto 
30/2003, de 1 de Julho. 

 
 
 
AIAS: Sugestões de acerto de redacção 
para o ponto 2. 
Acção: acolhida. 

10 Artigo 10 - Lavagem e desinfecção das 
condutas 
Todas as condutas, antes da sua entrada em 
serviço pela primeira vez ou após acções de 
reparação que tenham implicado o 
esvaziamento de uma parte da rede, devem 
ser sujeitas a operações de lavagem e 
desinfecção. 

Artigo 10 
1. Todas as condutas, antes da sua entrada 
em serviço pela primeira vez ou após acções 
de reparação que tenham implicado o 
esvaziamento de uma parte da rede, devem 
ser sujeitas a operações de lavagem e 
desinfecção. 
2. A desinfecção será feita utilizando água 
potável e cloro numa concentração de 
20mg/l. 
3. A água clorada deverá ficar em contacto 
com as paredes internas dos tubos por um 
período de no mínimo 24 horas. 

AdeM: A desinfecção será feita 
utilizando água potável e cloro numa 
concentração de 20mg/l. 
A água clorada deverá ficar em contacto 
com as paredes internas dos tubos por 
um período de no mínimo 24 horas. 
Acção: incluída sugestão de 
procedimento de desinfecção. 
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11 Artigo 11 - Natureza dos materiais 
2. Em todos os casos em que as condutas 
não se encontrem protegidas ou estejam 
sujeitas a vibrações, nomeadamente em 
travessias de obras de arte, o material a 
utilizar deve ser o ferro fundido, ferro, o aço, 
ou outros, devendo verificar-se em qualquer 
caso o disposto nos Artigos3 e 4. 

Artigo 11 
2. Em todos os casos em que as condutas 
não se encontrem protegidas ou estejam 
sujeitas a vibrações, nomeadamente em 
travessias de obras de arte, o material a 
utilizar deve ser o ferro fundido, ferro dúctil, 
o aço galvanizado, ou outros, devendo 
verificar-se em qualquer caso o disposto nos 
Artigos 3 e 4. 

AdeM: Sugerida a inserção de “dúctil”. 
Acção: inserida palavra em falta. 
 
CRA: Sugerida a inserção de 
“galvanizado”. 
Acção: inserida palavra em falta. 
 
CRA: “outros” - Isto dá espaço para o 
usos de material inadequado. 
Acção: palavra eliminada 
 



12 Artigo 13 - Diâmetro mínimo 
1. Os diâmetros nominais (DN/DI) mínimos 
nas condutas da rede de distribuição 
deverão ser: 
a) Um mínimo de 25 mm nos sistemas para 
abastecimento exclusivo através de 
fontanários; 
b) Um mínimo de 50 mm para rede de 
distribuição com menos de 500 ligações e 
redes com abastecimento domiciliário; 
c) Um mínimo de 80 mm para rede de 
distribuição com entre 500 e 5000 ligações e 
redes com abastecimento domiciliário, 
comercial e industrial; 
d) Um mínimo de 100 mm para rede de 
distribuição com mais de 5000 ligações ou o 
previsto no Regulamento dos Sistemas 
Públicos de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais. 

Artigo 13 
1. Os diâmetros nominais (DN/DI) mínimos 
nas condutas da rede de distribuição 
deverão ser: 
a) um mínimo de 40 mm nos sistemas para 
abastecimento exclusivo através de 
fontanários; 
b) Um mínimo de 50 mm para rede de 
distribuição com menos de 100 ligações e 
redes com abastecimento domiciliário; 
c) Um mínimo de 80 mm para rede de 
distribuição com entre 100 e 1000 ligações e 
redes com abastecimento domiciliário, 
comercial e industrial; 
d) Um mínimo de 100 mm para rede de 
distribuição com entre 1000 e 5000 ligações 
e redes com abastecimento domiciliário, 
comercial e industrial; 
e) Um mínimo de 125 mm para rede de 
distribuição com mais de 5000 ligações ou o 
previsto no Regulamento dos Sistemas 
Públicos de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais. 
2. A indicação dos diâmetros nominais 
(DN/DI) mínimos nas condutas da rede de 
distribuição não isentam da necessidade de 
dimensionamento da tubagem da rede de 
abastecimento de água privada a quando da 
elaboração do projecto e da verificação 
periódica do seu desempenho hidráulico 
pelo técnico responsável pela exploração do 
sistema. 

AdeM1: julgamos que o diâmetro 
mínimo devia ser de 40mm, não 25mm 
por ser de secção muito menor, tendo 
em conta também a extensão. 
Acção: diâmetro ajustado em linha com 
a proposta. 
 
AdeM2: Também a definição do 
diâmetro tem que ser função de 
extensão que se pretende instalar ou 
seja se a extensão for maior por 
exemplo que 1000m, não é 
tecnicamente viável instalar projectar 
uma conduta de 50mm, mas sim uma 
ligeiramente maior. 
Acção: não se foi pela definição em 
função da extensão pois o mais prático 
para os FPAs é estimarem a partir do 
número de pessoas servidas. Contudo, 
os valores indicativos dos diâmetros 
mínimos foram todos revistos em alta. 
 
CRA: Sugiro que se faça revisão dos 
diâmetros, são pequenos para o 
universo de pessoas a abastecer. Isto 
pode resultar em fraca qualidade de 
serviço. 
Acção: os valores dos diâmetros 
mínimos foram revistos em alta para 
todos os intervalos de números de 
clientes. 
 
Acção geral: Foi incluído um segundo 
ponto que especifica que os diâmetros 
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da tubagem da rede devem ser 
dimensionados e verificado o seu 
desempenho hidráulico pelo técnico 
responsável pelo sistema. 
 

13 Artigo 13A 
<sem redacção inicial> 

Artigo 13A – Pressão nominal mínima da 
tubagem 
A pressão nominal mínima das condutas da 
rede de adução e distribuição é de 600 kPa 
(equivalente a PN6 kgf/cm2, 
aproximadamente 6,12 bar ou 61,2 mca). 
 

DNAAS: Perspectivando-se a evolução 
para compra de água em alta sugere-se 
a inclusão da pressão nominal. 
Acção: incluída. 

14 Artigo 13B 
<sem redacção inicial> 

Artigo 13B – Caudal mínimo de serviço 
No abastecimento de água por sistemas 
privados deverão ser respeitado os 
seguintes caudais instantâneos mínimos: 
a) nos fontenários: 0,60 l/s; 
b) nas torneiras no quintal: 0,40 l/s; 
c) no ramal de ligação a depósitos 

apoiados ou elevados: 0,20 l/s. 
 

DNAAS: Inclusão de parâmetros de 
qualidade de serviço. 
Acção: incluído. 
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15 Artigo 13C 
<sem redacção inicial> 

Artigo 13C – Pressão mínima de serviço 
Excluindo a ocorrência de situações 
excepcionais, a pressão de serviço na rede 
de distribuição pública ao nível do 
arruamento não deve em caso algum ser 
inferior a: 
a) nos fontanários: 60 kPa 
(aproximadamente 0.6 bar ou 6 mca); 
b) nas torneiras de quintal ou ramais de 
ligação a depósitos apoiados: 30 kPa 
(aproximadamente 0.3 bar ou 3 mca); 
c) no ramal de ligação directa a depósitos 
elevados: 100 kPa (aproximadamente 1 bar 
ou 10 mca). 
 

DNAAS: Inclusão de parâmetros de 
qualidade de serviço. 
Acção: incluído. 

16 Artigo 13D 
<sem redacção inicial> 

Artigo 13D – Pressão máxima de serviço 
1. A pressão máxima de serviço na rede de 
distribuição deve ser limitada a 600 kPa 
(aproximadamente 6 bar ou 60 mca). 
2. Em casos de ocorrência de pressões 
superiores deverão ser instaladas válvulas 
redutoras de pressão que garantam que a 
pressão máxima de serviço não é excedida. 

DNAAS: Inclusão de parâmetros de 
qualidade de serviço. 
Acção: incluído. 
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17 Artigo 14 - Implantação 
1. A implantação das condutas da rede de 
adução e distribuição em arruamentos deve 
fazer-se em articulação com as restantes 
infra-estruturas e, sempre que possível, fora 
das faixas de rodagem. 
2. As condutas devem ser implantadas a 
uma distância dos limites das propriedades 
não inferior a 0,60 m, e o seu afastamento 
de outras infra-estruturas implantadas 
paralelamente não deve ser em geralmente 
inferior a 0,50 m, não podendo em caso 
algum ser inferior a 0,30 m para facilitar 
operações de manutenção de qualquer 
delas. 
3. A implantação das condutas deve ser feita 
num plano superior ao dos colectores de 
águas residuais e, sempre que possível, a 
uma distância não inferior a 1,0 m, de forma 
a garantir protecção eficaz contra possível 
contaminação. 
4. Não é permitida a sobreposição vertical 
de juntas destes dois tipos de sistemas de 
abastecimento de água e sistemas de 
drenagem residual. 

Artigo 14 
1. A implantação das condutas da rede de 
adução e distribuição em arruamentos deve 
fazer-se em articulação com os proprietários 
das restantes infra-estruturas e, sempre que 
possível, fora das faixas de rodagem. 
2. As condutas devem ser implantadas a 
uma distância dos limites das propriedades 
não inferior a 0,60 m, e o seu afastamento 
de outras infra-estruturas implantadas 
paralelamente não deve ser em geralmente 
inferior a 0,50 m, não podendo em caso 
algum ser inferior a 0,30 m para facilitar 
operações de manutenção de qualquer uma 
delas. 
3. A implantação das condutas deve ser feita 
num plano superior ao dos colectores de 
águas residuais e, sempre que possível, a 
uma distância não inferior a 1,0 m e 
evitando-se o alinhamento em perfil, de 
forma a garantir protecção eficaz contra 
possível contaminação. 
4. Não é permitida a sobreposição vertical 
de juntas destes dois tipos dose sistemas de 
abastecimento de água e sistemas de 
drenagem residual. 
 

 
AdeM1: sugestão de acréscimo para o 
ponto 1. 
Acção: sugestão acolhida. 
 
AdeM2: sugestão de acerto de redacção 
para o ponto 2. 
Acção: acolhida segunda sugestão, 
mantida a restante redacção. 
 
CRA: sugestão de acerto de redacção 
para o ponto 3. 
Acção: sugestão acolhida. 
 
DNAAS: incluir a necessidade de evitar o 
alinhamento em perfil entre rede de 
abastecimento de água e a rede de 
esgoto. 
Acção: sugestão acolhida. 
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18 Artigo 15 - Profundidade e largura mínimas 
1. A profundidade mínima de assentamento 
das condutas deve ser de 1,00 m, ou de 
0,60 m, medida entre a geratriz exterior 
superior da conduta e o nível do pavimento, 
consoante se trate de arruamentos ou de 
zonas pedonais. 
2. O valor referido no n.°1 deve ser 
aumentado sempre que as solicitações 
devidas ao trânsito, a inserção dos ramais de 
ligação ou a instalação de outras infra-
estruturas o recomendem. 

Artigo 15 
1. … 
2. O valor referido no n.°1 número anterior 
deve ser aumentado sempre que as 
solicitações devidas ao trânsito, a inserção 
dos ramais de ligação ou a instalação de 
outras infra-estruturas o recomendem. 
 
 
 
 

 
CRA: Prefiria que se dissesse mínimo de 
0.6m e máximo de 1.0m 
Acção: redacção mantida pois os limites 
mínimos são dados para duas situações 
diferentes zona pedonal ou arruamento. 
 
CRA2: Deve-se notar que dependendo 
do diâmetro, acima de 1m de 
profundidade a manutenção torna-se 
difícil. Para casos de atravessia deve-se 
aplicar o nº 2 do artigo 11 
Acção: não é aplicável para efeitos de 
travessia pois não exige escavação para 
assentamento da tubagem. 
 
AIAS: Sugestões de acerto de redacção 
para o ponto 2. 
Acção: acolhida. 

19 Artigo 22 – Descargas de fundo 
Os efluentes das descargas de fundo devem 
ser lançados em cursos de água naturais, 
colectores pluviais ou câmaras/caixas 
dotadas de sistema de bombagem que 
possibilitem a sua evacuação para áreas de 
despejo seguras, minimizando-se os riscos 
de ordem sanitária. 

 DNAAS: Deposição das descargas de 
fundo onde não há valas. Mecanismos 
para lidar com as descargas de fundo. 
Acção: o artigo já contempla a 
possibilidade de recolha segura. 
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20 Capítulo III -   ELEMENTOS ACESSÓRIOS DA 
REDE 
Artigo 24 - Bocas de rega e lavagem 
1. A instalação e uso de bocas de rega e de 
lavagem nas redes de distribuição é feita 
onde se mostre estritamente necessário e 
mediante acordo específico entre entidades 
competentes nesta área nomeadamente, 
entre o fornecedor privado e a autoridade 
licenciadora. 

Capítulo III 
 
Artigo 24 
1. A instalação e uso de bocas de rega e de 
lavagem nas redes de distribuição é feita 
onde se mostre estritamente necessário e 
mediante acordo específico entre entidades 
competentes nesta área nomeadamente, 
entre o fFornecedor pPrivado e a 
aAutoridade lLicenciadora. 

 
 
 
AIAS: Sugestões de acerto de redacção 
para o ponto 1. 
Acção: acolhida. 

21 Capítulo IV - INSTALAÇÕES 
COMPLEMENTARES 
Artigo 25 – CAPTAÇÕES: Geral 
Para a construção da captação aplica-se o 
disposto no Regulamento de Pesquisa e 
Exploração de Águas Subterrâneas – RPEAS 
(Decreto n.º 18/2012 de 5 de Julho) e outros 
regulamentos de exploração e captação de 
recursos hídricos, superficiais e 
subterrâneos.   

Capítulo IV 
 
Artigo 25 
Para a construção da captação aplica-se o 
disposto no Título III – Protecção Sanitária 
de Captações Subterrâneas das presentes 
disposições técnicas Regulamento de 
Pesquisa e Exploração de Águas 
Subterrâneas – RPEAS (Decreto n.º 18/2012 
de 5 de Julho) e outros regulamentos de 
exploração e captação de recursos hídricos, 
superficiais e subterrâneos.   

CRA: So? Desenvolver mais. Dada a 
importância desta componente 
(captação) deveria-se dar algum detalhe 
sobre o que reza o RPEAS e não 
somente submeter simplesmente a 
consulta do mesmo. E se houver outros 
regulamentos pelo menos deverá 
nomear. 
Acção: Acolhida. Por não existir 
referência sobre os aspectos 
construtivos no RPEAS, é feita uma 
referência ao Título III - PROTECÇÃO 
SANITÁRIA DE CAPTAÇÕES 
SUBTERRÂNEAS das disposições 
técnicas. 
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23 Artigo 26 - Necessidade de tratamento 
1. A água destinada a consumo humano 
deverá ser tratada de modo a que lhe sejam 
conferidas as características requeridas pelo 
Regulamento sobre a Qualidade de Água 
para o Consumo Humano ou outras normas 
aplicáveis em Moçambique. 
 

Artigo 26 
1. A água destinada a consumo humano 
deverá ser tratada de modo a que lhe sejam 
conferidas as características requeridas pelo 
Regulamento sobre a Qualidade de Água 
para o Consumo Humano (ver valores 
limites dos parâmetros principais no Anexo 
3) ou outras normas aplicáveis em 
Moçambique. 

CRA: Dada a importância desta 
componente sugiro que avance com os 
padrões de alguns parâmetros básicos e 
só remeta para o regulamento os 
detalhes. 
Acção: concordamos e por achar 
relevantes os parâmetros de 
potabilidade já haviam sido incluídos no 
Anexo 3. Foi adicionada uma referência 
específica aos mesmos. 
 

TÍTULO II  
CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS PRIVADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 



24 Artigo 32-A 
<sem redacção inicial> 

Artigo 32-A – Verificação da disponibilidade 
da área a servir 
1. A construção ou expansão de um sistema 
de abastecimento de água potável deve ser 
sempre precedida de uma manifestação de 
interesse para servir a área indicada via 
requerimento segundo o modelo do Anexo 
6, acompanhado de um mapa da área 
pretendida, dirigido à autoridade 
licenciadora.  
2. A autoridade licenciadora irá deferir o 
peido de manifestação de interesse se 
observados os requisitos abaixo indicados: 
a) Área de serviço proposta para 
investimento inicial ou expansão disponível 
para o período requerido, devendo ser 
confirmada por: (i) ausência de planos de 
serviço e expansão pelas autoridades de 
nível central e provincial, (ii) ausência de 
licenças emitidas para outros fornecedores 
públicos ou privados e (iii) inexistência de 
rede de sistema público ou privada 
confirmada por visita de campo e consulta 
às autoridades locais. 
b) Área de serviço proposta para novo 
investimento ou de expansão distante de 
potenciais focos de contaminação e em 
conformidade com as distâncias mínimas 
indicadas no Título III – Protecção Sanitária 
de Captações Subterrâneas. 
c) Área de serviço proposta ou de expansão 
sem relatos de contaminação da água. 
d) Área de serviço proposta com relatos de 
contaminação da fonte de água, mas com 

AdeM: Em algum parte do documento, 
deve-se prever uma clausula ou artigo 
que aborde o conflito entre os 
operadores privados que se instalam em 
áreas onde já há serviços publico de 
abastecimento de água 
implantado há mais tempo e/ou vice-
versa. 
 
Acção: foram incluídas as directrizes 
para o licenciamento e resolução de 
conflitos constantes do guião de 
implementação do Regulamento. 



proposta de tratamento aprovada pela 
entidade de nível provincial que 
supervisiona o abastecimento de água após 
consulta à entidade de nível central. 
3. A autoridade licenciadora deverá 
conceder ao fornecedor privado proponente 
um prazo de até um ano para a construção 
do novo sistema e seis meses para a 
extensão da área de cessão em 
conformidade com a manifestação de 
interesse por si aprovada. 
4. Em caso de ausência de materialização do 
novo investimento ou extensão da rede nos 
prazos acima indicados a autoridade 
licenciadora dá-se ao direito de diferir a 
manifestação de interesse submetida por 
outra entidade privada. 
5. A construção e exploração de novos 
sistemas de abastecimento de água privados 
ou a expansão dos existentes para áreas 
servidas ou cedidas a outros sistemas 
públicos ou privados devidamente 
licenciados corresponde à infracção de 
exercício da actividade de prestação do 
serviço de abastecimento sem licença tal 
como preconizado no ponto 2 do Artigo 23 
do Regulamento de Licenciamento do 
Abastecimento de Água por fornecedores 
Privados. 
 
Artigo 32-B – Sobreposição de sistemas 
privados existentes 
1. O licenciamento de sistemas privados 
construídos antes da entrada em vigor 



destas disposições técnicas com 
sobreposição de área servida deverá 
procurar por mutuo acordo dos 
fornecedores privados, com o possível apoio 
das associações que velam pelos interesses 
desta classe, a definição dos limites da área 
exclusiva de serviço de cada sistema 
privados para o período de licenciamento. 
2. Em casos excepcionais e por mútuo 
acordado entre os proprietários dos 
sistemas sobrepostos a autoridade 
licenciadora poderá conceder licenças para a 
mesma área de serviço por um período de 
tempo suficiente para a recuperação do 
investimento realizado pelas partes em 
conflito. 
3. Em caso de ausência de acordo, a 
autoridade licenciadora deverá solicitar a 
mediação da autoridade reguladora do 
abastecimento de água que irá proceder a 
resolução do conflito atendendo a factores 
como antiguidade e qualidade de serviço 
actualmente prestado em estrita consulta 
com as autoridades locais e consumidores. 
 
Artigo 32-C – Sobreposição de sistemas 
privados existentes com o sistema público 
1. Aos sistemas privados existentes com 
sobreposição do sistema público existente 
deverá ser atribuída uma licença para um 
período que possibilite a recuperação do 
investimento feito pelo privado, devendo os 
dois coexistir harmoniosamente sem 
vandalização de um por outrem tal como 



preconizado na alínea c, do ponto 2, do 
artigo 28 do RLSAAPFP. 
2. A sobreposição de um novo sistema 
público com um sistema privado não implica 
a revogação da licença concedida ao 
fornecedor privado devendo os dois 
sistemas coexistir harmoniosamente sem 
vandalização de um por outrem. 
3. A revogação da licença de abastecimento 
de água concedida ao fornecedor privado 
por motivo de entrada do serviço público dá 
direito à compensação tal como preconizado 
no artigo 29 do RLSAAPFP. 
4. As autoridades licenciadoras deverão 
promover a não sobreposição de sistemas 
nas suas áreas de jurisdição administrativas, 
direccionando novos investimentos públicos 
e privados para áreas não servidas. 
 
Artigo 32-D – Monitoria e avaliação da 
qualidade de serviço 
1. A monitoria e avaliação da qualidade de 
serviço prestado pelo sistema de 
abastecimento de água privado pela 
autoridade licenciadora basear-se-á na 
análise dos seguintes indicadores: 
a) Pressão de serviço; 
b) Caudal de serviço; 
c) Número de horas de serviço por dia; 
d) Tempo de resposta às reclamações dos 
clientes; 
e) Número de horas de atendimento ao 
cliente por semana; 
f) Potabilidade da água. 
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2. A qualidade de serviço poderá ser 
classificada em três categorias, consoante os 
valores limites constantes do Anexo 5: 
- Não satisfatória: quando não é respeitado 
pelo menos um dos indicadores de 
avaliação; 
- Satisfatória: quando todos os indicadores 
de avaliação forem classificados como 
satisfatórios; 
- Boa: quando todos os indicadores de 
avaliação forem classificados como bons. 
3. Aos sistemas que forem avaliados como 
tendo uma qualidade de serviço não 
satisfatória será dado noventa (90) dias para 
a correcção das irregularidades constatadas 
a contar a partir da data de notificação, 
devendo efectuar-se uma reavaliação findo 
este período. 
4. Os sistemas classificados na reavaliação 
como não satisfatórios serão sancionados 
com pena equivalente ao indicado no Artigo 
23 do Regulamento de Licenciamento do 
Abastecimento de Água por Fornecedores 
Privados (Decreto no 51/2015, de 31 de 
Dezembro) por inobservância de padrões 
técnicos ou de qualidade. 
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25 Artigo 33 - Entidade reguladora 
A entidade reguladora dos sistemas públicos 
é também reguladora dos sistemas privados 
e é responsável por regular a qualidade do 
serviço, tarifa e defender o interesse dos 
consumidores e fornecedor do serviço. 
 

Artigo 33 
A entidade reguladora dos sistemas públicos 
é também reguladora dos sistemas privados 
e é responsável por regular a qualidade do 
serviço, as tarifas, e defender os interesses 
dos consumidores e dosfornecedor 
provedores do serviço. 
 

 
CRA: Sugestão de acerto de redacção. 
Acção: acolhida. 

26  Artigo 33A – Entidade Licenciadora 
A entidade licenciadora é responsável pela 
emissão de licenças de prestação de serviços 
de abastecimento de água por fornecedores 
privados, definição da área de cessão, 
monitoria do serviço e sua suspensão. 

CRA: Entidade Licenciadora 
É responsavel pela emissão de licenças 
de XXXXX, sua suspensão, 
decterminacao da área de cessão, 
xxxxxx. 
Acção: acolhida. 
 

27 Artigo 34 - Atribuições do Fornecedor 
Privado 
Sem prejuízo de outras atribuições 
especificadas nas presentes Disposições 
Técnicas, o Fornecedor Privado deve 
cumprir, as seguintes disposições: 
a) Submeter à autoridade licenciadora o 

plano geral de distribuição de água; 
g) Avisar a Autoridade Licenciadora e os 
utentes e tomar medidas imediatas para 
remediar situações de interrupção de 
fornecimento não programadas; 

Artigo 34 
Sem prejuízo de outras atribuições 
especificadas nas presentes Disposições 
Técnicas, o Fornecedor Privado deve 
cumprir, as seguintes disposições: 
a) Submeter à autoridade licenciadora e a 

reguladora o plano geral de distribuição 
de água; 

g) Avisar a Autoridade Licenciadora, 
reguladora e os utentes e tomar medidas 
imediatas para remediar situações de 
interrupção de fornecimento não 
programadas; 
 

 
 
CRA: Sugestão de acréscimo para alínea 
a). 
Acção: acolhida. 
 
CRA: Sugestão de acréscimo para alínea 
g). 
Acção: acolhida. 
 
AIAS: Sugestão de substituição de 
“Disposições Técnicas” por “Normas e 
Procedimentos Técnicos”. 
Acção: não acolhida. 
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28 CAPÍTULO VI - PROJECTOS 
Artigo 37 - Responsabilidade 
1. Em sistemas privados é da 
responsabilidade do Fornecedor Privado ou 
das Autoridades Licenciadoras, observando 
todos os aspectos normativos e 
regulamentares, elaborar projectos 
necessários à distribuição de água. 

 
Artigo 37 - Responsabilidade 
1. Em sistemas privados é da 
responsabilidade do Fornecedor Privado ou 
das Autoridades Licenciadoras, observando 
todos os aspectos normativos e 
regulamentares, elaborar projectos 
necessários à distribuição de água. 

CRA: Autoridade Licenciadora elaborar 
projecto para sistemas privados? 
 
Acção: acolhida. 
 

29 Artigo 42 - Apreciação e aprovação 
1. O projecto deve ser apreciado pela 
Autoridade Licenciadora do abastecimento 
de água no prazo fixado pelo artigo 12 do 
Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro. 
Dentro deste prazo, deve proceder-se à 
respectiva aprovação ou, no caso contrário, 
à notificação por escrito das razões da sua 
não aprovação. 

Artigo 42 
1. O projecto deve ser apreciado pela 
Autoridade Licenciadora do abastecimento 
de água no prazo fixado pelo artigo 12 do 
Regulamento do Licenciamento de 
Abastecimento de Água Potável por 
Fornecedores Privados (Decreto 51/2015, de 
31 de Dezembro). Dentro deste prazo, deve 
proceder-se à respectiva aprovação ou, no 
caso contrário, à notificação por escrito das 
razões da sua não aprovação. 

 
AIAS: Sugestão de acerto de redacção. 
Acção: acolhida. 

30 Artigo 43 - Alterações 
1. Quaisquer alterações ao projecto 
aprovado pela Autoridade Licenciadora do 
abastecimento de água só podem ser 
executadas com autorização desta, não 
retirando a obrigatoriedade do definido no 
Regime de Licenciamento de Obras 
Particulares, com respeito às alterações para 
os outros componentes do sistema. 

Artigo 43 
1. Quaisquer alterações ao projecto 
aprovado pela Autoridade Licenciadora do 
para o abastecimento de água só podem ser 
executadas com autorização desta, não 
retirando a obrigatoriedade do definido no 
Regime de Licenciamento de Obras 
Particulares, com respeito às alterações para 
os outros componentes do sistema. 

 
AdeM: Sugestão de acerto de redacção. 
Acção: mantida redacção anterior. 
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31 Artigo 45 - Qualificação e inscrição 
1. As qualificações a exigir aos Técnicos 
Responsáveis pelo projecto deverá obedecer 
à legislação em vigor no país e nos 
territórios de actuação. 
 

Artigo 45 
1. As qualificações a exigir aos Técnicos 
Responsáveis pelo projecto deverá deverão 
obedecer à legislação em vigor no país e nos 
territórios de actuação. 
 

AIAS: Sugestão de acerto de redacção. 
Acção: acolhida. 

32 CAPÍTULO VII - EXECUÇÃO DE OBRAS 
Artigo 47 - Responsabilidade da execução 
de obras 

 AdeM: No Capítulo VII, deve-se incluir 
um artigo sobre a fiscalização das obras. 
Acção: não foi acolhida pois sendo uma 
obra privada cabe ao proprietário 
decidir sobre a contratação ou não de 
um fiscal. Contudo a execução da obra 
não isenta ao licenciamento e 
supervisão por parte das entidades que 
superintendem às obras na área de 
projecto. 

33 CAPÍTULO VIII - EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS 
Artigo 53 - Manutenção de reservatórios de 
distribuição 
1. Os reservatórios de distribuição de água 
devem ser alvo de acções de manutenção 
com uma periodicidade mínima de uma vez 
por ano, que incluam o seu total 
esvaziamento, limpeza interna, e reparação, 
se necessária. 
2. … 

 
Artigo 53 
 
1. … 
2. As acções de manutenção e limpeza dos 
reservatórios devem ser obrigatoriamente 
complementadas pela sua desinfecção 
utilizando água potável e cloro numa 
concentração de 20mg/l. 
3. … 

AdeM: No ponto 1 do artigo 53, deve-se 
incluir a obrigatoriedade de desinfecção 
após a lavagem ou reparação dos 
reservatórios; 
Acção: acrescentado um ponto (2) que 
incluí a obrigatoriedade de desinfecção 
pós-manutenção. 
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34 Artigo 60 - Qualificação e inscrição 
1. O técnico responsável pela exploração e 
gestão técnica do sistema deve ter a 
formação em função do tipo e complexidade 
do sistema em causa, com especialização e 
experiência adequadas. 
2. Deve-se respeitar a qualificação mínima 
de: 
a. Técnico básico para os Sistemas da Classe 
I; 
b. Técnico médio para os Sistemas da Classe 
II. 
c. Técnico Superior para Classe III 

Artigo 60 - Qualificação e inscrição 
1. O técnico responsável pela exploração e 
gestão técnica do sistema deve ter a 
formação em função do tipo e complexidade 
do sistema em causa, com formação em 
construção civil, hidráulica, hidromecânico 
ou áreas afins. 
2. Deve-se respeitar a qualificação mínima 
de: 
a. Técnico médio para os Sistemas das 
Classes I e II. 
b. Técnico Superior para Classe III 

DNAAS: Adicionar especialidade dos 
técnicos dos sistemas. 
Acção: acolhida. Foi eliminado o técnico 
básico para a Classe I. 

35 Artigo 61 - Deveres 
São deveres do técnico responsável pela 
exploração: 
… 
g) Apoiar o fornecedor privado na 
elaboração dos relatórios trimestrais 
mencionando o número das ligações dos 
diferentes tipos de serviços (ligação 
domiciliária, torneira no quintal, fontanário, 
ligação pública, ligação comercial e de 
serviços, e ligação industrial), os volumes de 
água captados e distribuídos, os resultados 
das inspecções, ensaios e medições 
efectuados e informar sobre o estado geral e 
eficiência das instalações, conforme a 
secção Relatório sobre o Serviço do Anexo III 
do Decreto 51/2015 de 31 de Dezembro. 

Artigo 61 - Deveres 
São deveres do técnico responsável pela 
exploração: 
… 
g) Apoiar o fornecedor privado na 
elaboração dos relatórios trimestrais 
mencionando o número das ligações dos 
diferentes tipos de serviços (ligação 
domiciliária, torneira no quintal, fontanário, 
ligação pública, ligação comercial e de 
serviços, e ligação industrial), os volumes de 
água captados e distribuídos, os resultados 
das inspecções, ensaios e medições 
efectuados e informar sobre o estado geral e 
eficiência das instalações, conforme a 
secção Relatório sobre o Serviço do Anexo III 
do Regulamento do Licenciamento de 
Abastecimento de Água Potável por 
Fornecedores Privados (Decreto 51/2015 de 
31 de Dezembro). 

 
AIAS: Sugestão de acerto de redacção. 
Acção: acolhida. 
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36 Artigo 62 - Direitos 
São direitos do técnico responsável pela 
exploração: 
a) … 
b) Declinar a sua responsabilidade sempre 
que o Fornecedor Privado proceda a 
alteração do sistema nos casos que tenham 
a sua discordância. 

Artigo 62 
São direitos do técnico responsável pela 
exploração: 
a) … 
b) Declinar a sua responsabilidade sempre 
que o Fornecedor Privado procedaer a 
alteração do sistema nos casos que tenham 
a sua discordância. 

 
 
 
 
AdeM: Sugestão de acerto de redacção. 
Acção: acolhida. 

TÍTULO III – PROTECÇÃO SANITÁRIA DE CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS 

 Artigo 64 - Autoridade Competente 
A autorização para a captação destinada ao 
consumo humano que se insira no âmbito 
de aplicação das Presentes disposições 
pressupõe a prévia autorização pelas 
Administrações Regionais de Água (ARA), 
incluindo a delimitação do respectivo 
perímetro de protecção. 

Artigo 64 
A autorização para a captação de água 
destinada ao consumo humano que se insira 
no âmbito de aplicação das Presentes 
disposições pressupõe a prévia autorização 
pelas Administrações Regionais de Água 
(ARA), incluindo a delimitação do respectivo 
perímetro de protecção. 

 
CRA: Sugestão de acerto de redacção. 
Acção: acolhida. 
 

37 Artigo 70 – Disposições transitórias Artigo 70 DNAAS: Disposições transitórias – 
Falência e desistência 
Acção: não acolhida pois já é coberto 
pelo Artigo 22 do Regulamento, alínea f. 
 

ANEXO 1 - TERMINOLOGIA 



Ref. Redacção inicial Alteração proposta Comentário 

38  Área de Serviço Privado: o território no qual 
um FPA licenciado é autorizado a prestar 
serviços de 
abastecimento de água. 
Autoridade Licenciadora: a autoridade 
distrital ou municipal jurisdicionalmente 
competente para licenciar e monitorar os 
sistemas de abastecimento de água 
pertencentes aos fornecedores privados de 
água. 
Fornecedor Privado de Água (FPA): Pessoa 
singular ou colectiva que investiu na 
construção e operação de um sistema de 
abastecimento de água. 
Sistema de Abastecimento de Água Privado 
(SAA Privado): sistema de abastecimento de 
água pertencente a um fornecedor privado 
de água e/ou resultante do investimento 
privado para a sua construção, operação e 
manutenção. 
 

DNAAS: inclusão de das definições para 
Sistema de Abastecimento de Água 
Privado e Fornecedor Privado de Água 
nas terminologias. 
Acção: acolhida. 
 

ANEXO 4 – BALANÇO HÍDRICO E TERMINOLOGIA DE PERDAS DE ÁGUA 

39 Um instrumento indispensável para a 
avaliação do desempenho de uma entidade 
gestora é a auditoria de perdas.  Deve ser 
realizada de modo sistemático uma vez por 
ano e incluir: 
• Uma contabilização fiável de todos os 
volumes de água entrados e saídos no(s) 
sistema(s) em causa; 

Um instrumento indispensável para a 
avaliação do desempenho de uma entidade 
gestora é a auditoria de perdas.  . Deve ser 
realizada de modo sistemático uma vez por 
ano e incluir: 
• Uma contabilização fiável de todos os 
volumes de água entrados e saídos no(s) no 
(s) sistema(s) em causa; 

CRA: Sugestão de acerto de redacção. 
Acção: acolhida. 
 

 

  



ANEXO 5 – PARÂMETROS E VALORES LIMITES PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 

Indicador Não satisfatória Satisfatória Boa Observações 

1. Pressão de serviço 
(Pserviço) 

Fontenários:  
Pserviço < 60 kPa 

Torneiras de quintal: 
Pserviço < 30 kPa 

Ramal de ligação a 
depósitos elevados: 

Pserviço < 100 kPa 

Fontenários:  
60 kPa ≤ Pserviço < 120 kPa 

Torneiras de quintal:  
30 kPa ≤ Pserviço < 120 kPa 

Ramal de ligação a 
depósitos elevados: 
100 kPa ≤ Pserviço < 200 kPa 

Fontenários:  
120 kPa ≤ Pserviço < 600 kPa 
Torneiras de quintal:  
120 kPa ≤ Pserviço < 600 kPa 
Ramal de ligação a 
depósitos elevados: 
200 kPa ≤ Pserviço < 600 kPa 

10 kPa equivale a 
aproximadamente 0.1 bar 
ou 1 mca 

2. Caudal instantâneo de 
serviço (Qinst) 

Fontenários:  
Qinst < 0,60 l/s 

Torneiras de quintal: 
Qinst < 0,40 l/s 

Ramal de ligação a 
depósitos elevados: 

Qinst < 0,20 l/s 

Fontenários:  
0,60 l/s ≤ Qinst < 0,90 l/s 

Torneiras de quintal: 
0,40 l/s ≤ Qinst < 0,60 l/s 

Ramal de ligação a 
depósitos elevados: 

0,20 l/s ≤ Qinst < 0,40 l/s 

Fontenários:  
Qinst ≥ 0,90 l/s 

Torneiras de quintal: 
Qinst ≥ 0,60 l/s 

Ramal de ligação a 
depósitos elevados: 

Qinst ≥ 0,40 l/s 

0,90 l/s equivale a encher 
um balde de 20 l em 22 s; 
0,60 l/s equivale a encher 
um balde de 20 l em 33 s; 
0,40 l/s equivale a encher 
um balde de 20 l em 50 s 

3. Número de horas de 
serviço por dia (HS) 

HS < 5 horas/dia 
5 horas/dia ≤ HS < 10 

horas/dia 
HS ≥ 10 horas/dia  

4. Tempo de resposta às 
reclamações dos 
clientes (TR) 

TR > 5 dias 2 dias < TR ≤ 5 dias TR ≤ 2 dias Dias úteis 

5. Número de horas de 
atendimento ao 
cliente por dia (HA) 

HA < 5 horas/dia 
5 horas/dia ≤ HA < 8 

horas/dia 
HA ≥ 8 horas/dia  

6. Potabilidade da água 

Não se conforma com 
pelo menos um dos 

parâmetros de 
potabilidade do Anexo 3 

Conforma-se com todos 
os parâmetros de 

potabilidade do Anexo 3 

Conforma-se com todos 
os parâmetros de 

potabilidade do Anexo 3 
 

Veredicto final 
NÃO SATISFATÓRIA 

se não respeitado um dos 
6 indicadores 

SATISFATÓRIA BOA  

 

  



ANEXO 6A – Manifestação de Interesse para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água Potável por Singulares 

 

Exmo. Senhor Administrador 

do Distrito de ________________________  

Exmo. Senhor Presidente 

do Conselho Municipal de ________________________  

 

 

____________________________________1, portador do BI/Passaporte/DIRE nº _________________, emitido por 

_____________________, válido até ___ de _________ de 20___, residente em _______________________2, vem, a luz do 

Regulamento de Licenciamento do Abastecimento de Água Potável por Fornecedores Privados, Decreto nº 51/2015 de 31 

de Dezembro, solicitar que lhe seja concedido(a) autorização para a construção e exploração de um sistema privado de 

abastecimento de água potável ao público na localidade(s)/bairro(s) de _____________________, conforme indicado na 

proposta de área de cessão anexa por um período de cinco anos, para servir número estimado de _____ consumidores. 

 

Pede deferimento. 

 

______________ , ____ de ________________ de 20_____ 

                                                           
1 Nome completo do requerente(s) 
2 Indicar a província, distrito ou município, localidade e bairro, rua ou quarteirão, número da casa ou talhão 



 

<Assinatura conforme o documento de identificação> 

 

Anexo: Mapa com proposta da área de cessão 

  



ANEXO 6B – Manifestação de Interesse para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água Potável por Entidades 

 

Exmo. Senhor Administrador 

do Distrito de ________________________  

Exmo. Senhor Presidente 

do Conselho Municipal de ________________________  

 

 

____________________________________3, portador do BI/Passaporte/DIRE nº _________________, emitido por 

_____________________, válido até ___ de _________ de 20___, residente em _______________________4, representante legal 

da _________________________________________5, inscrita(o) na Conservatória de Registo de Entidades Legais de 

__________________ com o NUEL6 _________________, vem, a luz do Regulamento de Licenciamento do Abastecimento de 

Água Potável por Fornecedores Privados, Decreto nº 51/2015 de 31 de Dezembro, solicitar que seja concedida autorização 

para a construção e exploração de um sistema privado de abastecimento de água potável ao público pela 

_________________________________________3 na localidade(s)/bairro(s) de _____________________, conforme indicado 

na proposta de área de cessão anexa por um período de cinco anos, para servir número estimado de _____ consumidores. 

 

                                                           
3 Nome completo do requerente(s) 
4 Indicar a província, distrito ou município, localidade e bairro, rua ou quarteirão, número da casa ou talhão 
5 Nome da entidade legal 
6 Número de entidade legal 



Pede deferimento. 

 

______________ , ____ de ________________ de 20_____ 

 

<Assinatura conforme o documento de identificação> 

 

Anexos:  

1. Procuração ou estatutos publicados em Boletim da República que confere poderes ao representante legal da entidade 

2. Mapa com proposta da área de cessão 

  



ANEXO 6C 

Descrição da Proposta de Área de Cessão 

 

Dados gerais do sistema 

Proprietário do Sistema: ____________________________________________________________ 

Nome do Sistema: _____________________   Código do Sistema: _________________________ 

 

Áreas servidas 

Bairro / Localidade Quarteirões / Outras descrições 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Limites da área de cessão7 

                                                           
7 Indicar as coordenadas dos pontos limites da área de cessão e outras características como nome de ruas e edifícios significativos. 



Referência Coordenadas UTM Quarteirão limite / Outras descrições 

Norte Lon: _ _ _ _ _ _ _ . _ _ m E 

Lat:     _ _ _ _ _ _ . _ _ m S 

 

Sul Lon: _ _ _ _ _ _ _ . _ _ m E 

Lat:     _ _ _ _ _ _ . _ _ m S 

 

Este Lon: _ _ _ _ _ _ _ . _ _ m E 

Lat:     _ _ _ _ _ _ . _ _ m S 

 
 

Oeste Lon: _ _ _ _ _ _ _ . _ _ m E 

Lat:     _ _ _ _ _ _ . _ _ m S 

 

Nota: anexar o mapa da área de serviço actual e/ou proposta. 

 


