
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 abasteci-

mento 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 Ca-

cém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. 

 

Parceria Pública, um Objetivo Comum 

Esta parceria visa garantir a qualidade, a continuidade e a eficiên-

cia 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 
Projeto financiado a 70 %pelo QREN  

Dados da Empreitada 

 

 Adjudicatário: Lena Engenharia e Construções, S.A. 

 Valor de Adjudicação: € 1.073.906,11 

 Data de Adjudicação: 28-03-2013 

 Data da Consignação: Junho 2013 

 Data de entrada em funcionamento: Agosto 2014 

 População abrangida: 6.000 hab 

ETAR de Aljustrel 

 

Julho 2014 

http://www.agda.pt


Descrição do Empreendimento 

 

A empreitada de Conceção/Construção da reabilita-

ção da ETAR de Aljustrel tem como objetivo a reabili-

tação e melhoria da ETAR existente, permitindo tratar a 

totalidade das águas residuais da Vila de Aljustrel, baseado 

num sistema de lagunagem com arejamento, antecedido 

por um pré tratamento e está dimensionada para 6 000 

habitantes equivalentes. 

 

Trabalhos Incluídos 

 Construção de uma nova obra de entrada com grada-

gem, desarenação e remoção de óleos e gorduras; 

 Melhoria das lagoas anaeróbia e facultativa; 

 Construção de uma unidade de receção para limpa 

fossas; 

 Reabilitação do sistema de armazenamento e secagem 

de lamas. 


