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Regulamento de visitas

REGULAMENTO DE VISITAS continuação
O presente regulamento visa a definição de regras e medidas preventivas a cumprir por todos os
visitantes (grupos organizados ou pessoas singulares), que pretendam conhecer as infraestruturas da
Águas do Centro Litoral, nomeadamente:
Laboratório da Águas do Centro Litoral
Abastecimento:


ETA da Boavista (Coimbra)



ETA de Cancelas (Coimbra)



ETA do Paúl (Leiria)

Saneamento:


ETAR de Cacia (Aveiro)



ETAR de Ílhavo (Aveiro)



ETAR de Espinho (Espinho)



ETAR de Ansião (Ansião)



ETAR de Alagoa (Arganil)



ETAR da Conraria (Coimbra)



ETAR do Choupal (Coimbra)



ETAR de Ribeira de Frades (Coimbra)



ETAR de Góis (Góis)



ETAR da Lousã-Póvoa (Lousã)



ETAR de Penacova (Coimbra)



ETAR de Quinta de Cima (Penela)



ETAR de Ribeira de Moinhos (Vila Nova de Poiares)



ETAR do Coimbrão (Leiria)



ETAR de Fátima (Leiria)



ETAR de Olhalvas (Leiria)

Regras gerais
1. As visitas deverão ser solicitadas ao Responsável da Comunicação e Educação Ambiental
mediante o preenchimento do formulário de visitas e do Termo de Responsabilidade com,
pelo menos, um mês de antecedência.
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2. Só serão permitidas visitas, cujas escolas apresentem o comprovativo do seguro escolar
atualizado.
3. Por razões de segurança não são permitidas visitas a grupos com idade inferior a 10 anos.
4. Cada visita deverá ser encaminhada segundo um itinerário específico, definido em planta para
cada infraestrutura sendo proibida qualquer circulação fora do respetivo itinerário.
5. As visitas escolares deverão, sempre que possível, ser acompanhadas por professores e/ou
auxiliares, de acordo com as seguintes faixas etárias:
Dos 10 aos 15 anos – 2 acompanhantes;
Dos 16 anos ou superior – 1 acompanhante.
6. As vistas serão sempre acompanhadas por um colaborador da Águas do Centro Litoral.
7. Horários das visitas:
Laboratório da Águas do Centro Litoral
Segunda-feira – 09h00 às 13h00
Sexta-feira – 09h00 às 13h00
Infraestruturas de Abastecimento
Terça-feira – 14h00 às 17h00
Infraestruturas de Saneamento
Sexta-feira – 09h00 às 13h00
Os horários atrás mencionados poderão ser ajustados em situações específicas que a Empresa julgue
necessário.
8. A empresa não assume qualquer responsabilidade em caso de acidente ocorrido no decorrer
da visita.
9. Os locais e as datas pretendidas para a realização das visitas ficam sujeitas a confirmação por
parte da Águas do Centro Litoral.
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10. A empresa pode cancelar a visita, sempre que não estejam reunidas as condições necessárias
para a realização da mesma.
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Deveres dos Visitantes
 Aquando da chegada às instalações, os visitantes só devem sair do veículo de transporte após presença e
indicação do colaborador da Águas do Centro Litoral (aplicável a grupos escolares);
 Não devem entrar em zonas não autorizadas pelo colaborador, devendo cumprir as suas indicações;
 Não podem lançar qualquer tipo de objeto nas instalações/órgão de tratamento;
 Não estão autorizados a tocar em nenhum equipamento, seja um simples botão ou outro;
 Não estão autorizados a fumar dentro da instalação;
 Não podem depositar resíduos fora dos locais apropriados;
 Devem estar atentos às zonas com indicação de perigo;
 Devem cumprir a sinalização afixada;
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 Devem cumprir os caminhos de circulação pré-definidos.
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Principais riscos/ perigos no decorrer da visita
Risco de afogamento
O visitante não deve debruçar-se sobre os órgãos de tratamento/ tanques/ reservatórios.
Risco de queda
O visitante deve ter atenção ao piso (uma vez que existem obstáculos a transpor, como
degraus e passadiços, e dado que é frequente estar molhado, podendo tornar-se
escorregadio).
Risco de incêndio
O visitante deve respeitar a proibição de fumar e ou foguear.
Risco de eletrocussão
O visitante não pode tocar em qualquer equipamento de trabalho.
Risco de fuga de cloro (apenas associado a infraestruturas de abastecimento)
O visitante não deve tocar nos equipamentos de cloro existentes na instalação.
.

Risco de contaminação biológica (apenas associado a infraestruturas de saneamento)
O visitante não pode tocar em qualquer equipamento de trabalho/órgão de tratamento e
deve manter-se afastado dos órgãos de tratamento.

Em caso de emergência (alarme de evacuação gera, som contínuo do sistema automático de
deteção de incêndios), os visitantes deverão dirigir-se para o ponto de reunião, de forma calma e
ordenada e:


Avisar imediatamente o colaborador da Águas do Centro Litoral;



Não atuar sobre situações desconhecidas para as quais não tem conhecimentos;



Abandonar as instalações, de forma calma e ordenada, de acordo com as instruções dadas pelo
colaborador, caso seja necessário.
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Caso não seja cumprido o presente Regulamento, o colaborador da AdCL tem autoridade para dar
por concluída a visita, antes do seu termo.
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