
Dados da Empreitada 

 Adjudicatário: Oliveiras, S.A. 

 Valor de Adjudicação: € 720.001,00 

 Data de Adjudicação: 06-11-2012 

 Data da Consignação: Novembro 2012 

 Data de Conclusão: Maio 2013 

 População abrangida: 11.000hab.  

 

 

 

AgdA-Águas Públicas do Alentejo, SA 

È 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 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DA BICA FRIA  

Reservatório de 

Vendas Novas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da Empreitada 

O sistema de Bica Fria, que abastece a cidade de Vendas 

Novas, é constituído por um campo com 9 furos de 

captação, uma ETA e um reservatório apoiado com 1000 

m3, localizado junto à ETA. Este reservatório de água 

tratada abastece, através de uma estação elevatória e 

respetiva conduta, 4 reservatórios elevados localizados na 

cidade de Vendas Novas. Atualmente a rede de 

distribuição de Vendas Novas é abastecida por estes 

reservatórios e parte da zona alta diretamente através da 

conduta elevatória de Bica Fria. 

O novo reservatório a construir, elevado, vai permitir 

resolver os problemas de falta de pressão nas zonas altas 

da cidade e permitir uma maior capacidade de 

armazenamento de água.  

A localização do novo reservatório teve em conta a 

proximidade do reservatório existente com 15,6 m de 

altura (cota de soleira de 164 m) e o funcionamento 

hidráulico da rede de distribuição. 

A capacidade, do novo Reservatório, é de 500 m3, terá 

uma altura de 34 m e uma cota de soleira de 180 m. Este 

reservatório permitirá abastecer toda a zona alta da rede 

de distribuição da cidade de Vendas Novas bem como o 

Bairro Marconi.  

 

 

  


