
Estamos a melhorar 

o ambiente no Seixal

Grupo Águas de Portugal

O presente projecto, co-financiado pela União Europeia,
contribui para a redução das disparidades sociais e
económicas entre os cidadãos da União Europeia.

Grupo Águas de Portugal

A Península de Setúbal representa um valor ambiental sem comparação.  A missão de recolher,  tratar e devolver ao 

meio natural em condições ambientalmente seguras as águas residuais dos municípios de  Alcochete,  Barreiro,  Moita, 

Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal, que à SIMARSUL está atribuída, contribui para um ambiente melhor,  

preservando os recursos hídricos e a qualidade de vida das populações.  

EMPREITEIRO: 

FERROVIAL AGROMAN/ CADAGUA (ACE)

Edifício Central Park, Rua Alexandre Herculano, 3 – 2.º

2795-240 Linda-a-Velha

Tel 214 147 800

Fax: 214 192 154

Email: geral@soaresdacosta.pt

FISCALIZAÇÃO:

CONSULGAL, S.A.

Av. Salvador Allende n.º 25

2780-163 Oeiras

Tel.: 214 468 500

Fax: 214 411 607

E-mail: geral@consulgal.pt

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
(ETAR) DO SEIXAL 



Grupo Águas de Portugal

SIMARSUL - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A.

Av. Luísa Todi, 300-3º 2900-452 Setúbal    Tel: +351 265 544 000    Fax: +351 265 544 001

E-mail: geral@simarsul.pt    www.simarsul.pt

O presente projecto, co-financiado pela União Europeia,
contribui para a redução das disparidades sociais e
económicas entre os cidadãos da União Europeia.

Setúbal, Janeiro de 2008

Exmos. Senhores,

A existência de infra-estruturas de saneamento é essencial para as boas condições sanitárias, para a 

preservação dos recursos hídricos e para a melhoria da qualidade do ambiente e da vida das populações. 

A SIMARSUL, S.A., empresa concessionária do Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais 

da Península de Setúbal, é a empresa responsável pela construção dessas infra-estruturas na Península de 

Setúbal.

A construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Seixal, localizada no 

concelho do Seixal e integrada no Subsistema de Saneamento do Seixal, irá possibilitar o tratamento de 

efluentes correspondentes a 156.000 habitantes equivalentes, melhorando as condições sanitárias e a 

qualidade de vida da população local. Nesta sua acção, a SIMARSUL está a contribuir para a despoluição da 

Bacia do Rio Tejo.

Para facilitar a execução das intervenções no terreno, garantindo ao mesmo tempo a articulação das obras e a 

redução dos seus impactos na vida das populações, torna-se indispensável a informação prévia à população, 

bem como a manifestação da disponibilidade para, em conjunto com as entidades competentes e demais 

interessados, garantir a evolução dos trabalhos nas condições mais adequadas. 

Para este empreendimento, que será desenvolvido de Março de 2008 a Setembro de 2009, contamos 

com a colaboração e compreensão de todos, atentos aos efeitos positivos das obras em causa, na construção 

de Uma Nova Vida para a Península de Setúbal! 
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