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Inscrições
As inscrições só serão confirmadas após o pagamento,
que terá de ser efectuado até ao início do curso.

Certificado
Os participantes que frequentem o curso receberão um

Certificado de Participação.

Custo da Inscrição
650,00 € (+ IVA).
Inclui documentação, coffee-break, almoço e estaciona-

mento no Hotel Holliday Inn.
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IST - Ana Carona
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Confirmo a minha participação no curso e envio o valor da inscrição
em cheque pagável à FUNDEC - Associação para a Formação e o
Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura.

As inscrições serão confirmadas após o pagamento,
que terá de ser efectuado até ao início do curso.

Enviar para: FUNDEC
IST - DECIVIL
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa

Naturalidade:

Nacionalidade:

Contribuinte nº:

Tel.: Tlm.:

Arquivo de Data Emissão:

Data Nascim.: B.I. nº:
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ÂMBITO DO CURSO

É cada vez mais importante considerar fontes de
abastecimento de água, complementares às tradicionais,
com vista a resolver problemas no fornecimento de
água, evitando prejuízos em vários sectores
económicos, nomeadamente na agricultura, no turismo,
na indústria ou aglomerados urbanos.

Contudo não se têm introduzido alterações
significativas nos sistemas de abastecimento de água que
continuam a recorrer unicamente às linhas e massas de
água e à água subterrânea, como origens de água.

Configura-se assim, determinante o recurso a novos
processos e a novas tecnologias, designadamente a
reutilização de águas residuais e o recurso à
dessalinização, o qual se encontra vulgarizado em vários
países europeus, designadamente em Espanha e Itália,
com benefícios ambientais e económicos.

Considerando as actuais necessidades das organizações,
é oportuno desenvolver estas matérias, que serão
objecto de análise no presente curso. Neste sentido,
serão descritos e apresentados:

- Os processos de tratamento e de reutilização das
águas residuais tratadas;

- Processos de dessalinização, concepção e operação;
- Casos práticos com a indicação do custo de
construção e exploração dos sistemas.

PROGRAMA

27 de Janeiro – 5ª feira

Docentes
Prof. João de Quinhones Levy (IST)
Eng.º João Silva (ECOserviços)

Manhã: 09h30 - 13h00
Sistemas de abastecimento de água
Qualidade da água em função da utilização
Princípios de tratamento das águas residuais

Tarde: 14h30 - 18h00
Reutilização do efluente tratado
A rega dos campos de golfe
A utilização do efluente tratado como água
secundária

28 de Janeiro – 6ª feira

Docentes
Prof. João de Quinhones Levy (IST)
Prof. Norberta Pinho (IST)
Prof.Vitor Geraldes (IST)
Eng. Stefan Löblich (AST)
Eng.António Cavaco (Grupo Pestana)

Manhã: 09h30 - 13h00
Processos de dessalinização, concepção e
custos associados
Tecnologia da osmose inversa

Tarde: 14h30 - 18h00
Selecção e operação de uma dessalinizadora
Sistemas de abastecimento de água com
origens e fins múltiplos

Reutilização de águas residuais
e dessalinização - Novas

Fontes de Água
27 e 28 de Janeiro de 2011

FICHA DE INSCRIÇÃO


