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 Adjudicatário: OLIVEIRAS S.A. 
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AgdA-Águas Públicas do Alentejo, SA 

É a entidade gestora do Sistema Público de Parceria 

Integrado de Águas do Alentejo (SPPIAAlentejo). 

Foi constituída em 25 de Setembro de 2009 e surge na 

sequência do Contrato de Parceria Pública, assinado a 13 de 

Agosto de 2009, para a gestão de forma integrada, dos 

serviços de abastecimento de água para consumo público e 

de saneamento de águas residuais, entre o Estado Português 

e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, 

Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, 

Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-

Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, 

Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. 

 

Parceria Pública, um Objetivo Comum 

Esta parceria visa garantir a qualidade, a continuidade e a 

eficiência dos serviços de água em “alta”, numa região com 

necessidades especiais, nomeadamente problemas de 

escassez de recursos hídricos e dispersão populacional 

Juntos Vamos mais Longe!!!  

 

 

Contactos: 

Águas Públicas do Alentejo, SA 

Rua Dr.º Aresta Branco, 51  

7800-310 Beja  

Tel: 284 101 100 Fax: 284 101 199  

E-Mail: info@agda.pt 

Web Site: www.agda.pt 

 

 

 

 

 

 

Adução a Alcácer do Sal – 1ª Fase 

Junho 2014 

 

 

 

Projeto financiado a 70 %pelo QREN  



 

Descrição do Empreendimento 

A Empreitada do Sistema do Alentejo Litoral Norte – Adução a 

Alcácer do Sal – 1ª Fase tem como objetivo melhorar o 

abastecimento a Alcácer do Sal aumentando, também, a 

capacidade de reserva de água. O abastecimento passará a ser 

feito a partir dos novos furos a executar junto à nova Estação 

Elevatória na Ameira, sendo o transporte da água efetuado pelo 

novo sistema elevatório até ao reservatório do Laranjal, 

incluindo aqui, a construção de uma nova célula e a remodelação 

das existentes. A empreitada permitirá na 2ª fase abastecer as 

localidades de S. Susana e S. Catarina. 

 

A Empreitada inclui a construção de: 

 novo recinto da EE :  

 duas captações;  

 reservatório de 50 m3;  

 uma EE 180m3.  

 intervenções no recinto do Laranjal:  

 nova célula com 1.000 m3 no reservatório do Laranjal 

existente com 4 x 500m3;  

 remodelação das células e câmara de manobras do 

reservatório existente;  

 conduta elevatória, PEAD DN 250, desde a nova 

estação elevatória de Alcácer do Sal até ao 

reservatório do Laranjal com um comprimento de 

4.100 m;  

 

 

 


