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beba água da torneira
A água dos SMAS é de excelente qualidade.

Segura porque é sujeita a um rigoroso controlo de qualidade cumprindo
todos os requisitos legais. Acessível porque está disponível em qualquer
torneira perto de si. Económica porque o seu preço é reduzido: é, em regra,
mil vezes mais barata que a água engarrafada. Equilibrada porque contém
todos os elementos e compostos químicos nas concentrações adequadas.
Sustentável pois evita a utilização de garrafas de plástico e a consequente
produção de toneladas de CO2.

A comprovada qualidade da água que distribuímos assenta na gestão de
todo o sistema de produção e no rigor das medidas que adotamos para
preservar a qualidade em todo o seu percurso, até à torneira.

Conselhos Úteis
• A água da torneira deve ser consumida até 24 horas depois de recolhida

• Se não for consumida de imediato, deve ser colocada em local fresco e protegido da luz solar

• Antes de recolher a água para beber deixe-a correr pelo menos 2 a 3 segundos

• Tenha o cuidado de não utilizar recipientes sujos ou materiais degradáveis,
para beber ou armazenar água

• A torneira deve estar limpa e em bom estado de conservação

• Após um longo período de ausência do seu local de consumo, renove a
água que ficou estagnada nas canalizações

Lembre-se!

• Para preservar a qualidade da água que chega à sua torneira mantenha as
canalizações da rede predial em bom estado de conservação

acessível

• Se a água apresentar turvação, cor, cheiro ou sabor anormais, deve informar de imediato os SMAS Almada

• O cloro gasoso é o componente que adicionado à água na quantidade
adequada e sem qualquer risco para a saúde pública, permite preservar
a qualidade e salubridade da água, nos reservatórios e ao longo das
condutas, até à torneira dos consumidores

• A água que distribuímos em Almada é submetida a um permanente controlo da qualidade e apresenta uma elevada taxa de conformidade que
supera os objetivos da Organização Mundial de Saúde e do Plano Estratégico Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas
Residuais (PEAASAR)

