
  
 

 

Parceria Pública, um Objectivo Comum 

Esta parceria visa garantir a qualidade, a continuidade e a eficiência dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, em “alta”, 

numa região com necessidades especiais, nomeadamente problemas de escassez de recursos hídricos , dispersão populacional e sensibilidade ambiental. 

 

Parceiros por uma água de todos e para todos. 

A Empreitada do Sistema Intercetor de Alcácer do Sal - Fase 3, tem como objetivo transportar as águas residuais da parte sul da cidade 

de Alcácer do Sal até à nova ETAR situada a norte, no Pinhal do Concelho. O Sistema Intercetor tem inico na Estação Elevatória EE1, a 

construir atrás do atual edifício dos Bombeiros e seguirá junto ao rio pela conduta elevatória já instalada na Avenida João Soares Branco até à 

EE3 a construir ao fundo desta avenida. Será ainda construída a EE2, localizada em frente ao Edifício Técnico da Câmara de Alcácer do Sal 

(Abegoria), que ficará ligada por uma outra conduta elevatória, também já instalada, à EE3. A EE3 terá por função elevar para a nova ETAR, 

através de uma conduta elevatória com cerca de 5 km, todo o caudal afluente rececionado da EE1 e da EE2, bem como de um outro ponto de 

entrega, drenado graviticamente, existente a jusante da EE 3. 

A Empreitada inclui a construção de: 

 Três Estações Elevatórias com capacidades de elevação 

de 36 l/s; 25 l/s e 67 l/s;  

 Conduta Gravítica em PPC DN 250, com 500 m  

 Conduta elevatória em PEAD DN 355, com 4.900 m 

 

Projeto financiado a 70 %pelo QREN . 

 

Dados Gerais da Empreitada: 

 

Adjudicatário: Tomás de Oliveira, S.A.  

Valor de Adjudicação: € 1.594.866,50 

Data de Adjudicação:  19 de dezembro 2013 

Assinatura do Contrato : 20  de fevereiro 2014 

Data de Inicio da obra: março 2014 

Entrada em funcionamento: abril 2015 
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