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    SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM E 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DO CONCELHO DE 

SETÚBAL  

 

CARACTERIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E PLANO DE INVESTIMENTOS  

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório pretende evidenciar os principais aspetos de caracterização das 

infraestruturas do “SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE 

RECOLHA, TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFLUENTES DO CONCELHO DE SETÚBAl”, com base no 

Relatório Anual 2020 de Águas do Sado (AdS), Relatório de Contas 2020 de AdS, Plano de 

Desenvolvimento da Concessão de Águas do Sado (PDC) apresentado em 2010 pela 

concessionária e aprovado pelo Município, e dados da ERSAR. 

Na Caracterização dos Sistemas (AA e ARD), apresenta-se a síntese das infraestruturas 

gerais de água e saneamento, são exibidos alguns quadros com o panorama atual dos 

consumos de água e de saneamento, por tipos de utentes, e os valores faturados – Cap.2. 

Decorrente do Diagnóstico do estado geral das infraestruturas de água e saneamento, em 

termos de operacionalidade e de resposta às necessidades de serviço, no curto e médio prazo 

–Cap.3, é apresentado o Plano de Desenvolvimento das ações principais a implementar–

Cap.4, e após uma referência à Simarsul–Cap.5, o Plano de Investimentos a 10 anos-Cap.6.   

 

2. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AA) E 

SANEAMENTO (ARD) 

2.1  ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

2.1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS 

O abastecimento de água à população do concelho de Setúbal tem origem em captações 

subterrâneas próprias (1), devidamente licenciadas e atualmente exploradas pela AdS por 

força do Contrato de Concessão vigente. Existem apesar de tudo, alguns aglomerados (2), em 

áreas limite do território concelhio, cujo abastecimento é garantido pelas redes de distribuição 

de Palmela, com base em Protocolos acordados entre os Municípios, traduzindo relações de 

boa vizinhança, importantes para resolver um problema fundamental para as condições de 

vida destas populações, que de outra forma comportariam investimentos vultuosos devido à 
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distância que as separa das infraestruturas de água do Município (3).  Note-se que no sentido 

inverso, também o Município de Setúbal fornece água a aglomerados dos Municípios de 

Palmela e de Sesimbra. 

Caracterizando a organização dos sistemas de abastecimento de água do concelho em 

função dos polos de captação e das massas populacionais associadas, definimos:  

 Sistema de Azeitão, com 2 pólos de captações próprias, no Perú e em Pinhal de 

Negreiros, as quais servem a zona de Azeitão; 

 Sistema de Setúbal, com 4 pólos de captações próprias, localizados em Algeruz, 

Pinhal das Espanholas (1), Poço Mouro e Faralhão; 

 Aglomerados Isolados, de pequenas dimensões, nomeadamente Casal 

Novo/Cabanas e Vale de Mulatas, são servidos a partir do Sistema de Abastecimento 

de Água do Concelho de Palmela. 

(1) 
3 furos de captação localizados no território concelhio de Palmela 

(2) 
Casal Novo no limite do concelho, próximo de Cabanas (Palmela) e Vale de Mulatas junto de Padre Nabeto 

(Palmela) 

(3) 
No ano de 2020 o Município de Palmela forneceu a estes aglomerados 2 995 m3 de água. De igual modo, o Município 

de Setúbal forneceu 1 602 m3 ao Município de Sesimbra e 14 069 m3 ao Município de Palmela. 

 

2.1.2 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

2.1.2.1 AZEITÃO 

O Sistema de Azeitão serve a zona Oeste do Concelho, abastecendo a maioria das áreas 

das freguesias de São Lourenço e de São Simão, atualmente fundidas e designadas por União 

Freguesias de Azeitão. Este sistema possui duas zonas de captações, Perú e Pinhal de 

Negreiros, sendo que as captações do Perú funcionam apenas em situação de emergência. 

Refira-se ainda a existência de três pontos de entrega no Sistema de Azeitão, a partir dos 

quais se abastecem zonas dos Municípios de Palmela e Sesimbra. 

Em cada um dos principais sistemas de abastecimento, Setúbal e Azeitão, surgem vários 

subsistemas a que correspondem redes de distribuição distintas. Na generalidade dos casos, 

as redes de distribuição encontram-se isoladas através de válvulas de suspensão, ou seja, 

fisicamente são contíguas, mas são criteriosamente isoladas através de válvulas de 

suspensão fechadas, facilmente identificadas nos registos cadastrais. 

Verifica-se ainda a existência de redes de distribuição que são abastecidas através de 

condutas adutoras, em alguns casos diretamente das captações. Salienta-se igualmente a 
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existência de situações de interligação entre vários reservatórios e captações, podendo estes  

servir diretamente mais do que uma rede de distribuição. 

2.1.2.1.1 CAPTAÇÕES 

Conforme referido anteriormente, o Sistema de Azeitão é servido pelas captações de Pinhal 

de Negreiros e Perú, funcionando esta última apenas em situação de emergência. As 

captações de Pinhal de Negreiros, localizadas na zona Nordeste do território do Concelho, 

são alimentadas por cinco furos. Por sua vez a captação do Perú, situada mais a Sul, é 

acionada excecionalmente. 

No Quadro 1, abaixo, apresenta-se a produtividade média mensal de cada furo de captação 

e o volume anual total captado no ano 2020, conforme consta no Relatório Anual da 

Concessionária AdS. 

Quadro 1 – Caudais captados nos pólos de Pinhal de Negreiros e Perú em 2020 

 

Pólos de Captação  Designação 
Produtividade média 

mensal (m3/mês) 

Volume anual total 
de Água  Captada 

(m3/ano) 

Pinhal de Negreiros  

PS1 62 593 

2 691 199 

JK4(4) - 

JK14 46580 

JK15 47 773 

CBR5 42 260 

CBR6 25 060 

Perú JK12 50 604 

TOTAL  -  2 691 803 

(4)  Furo de captação de água desativado 

 

2.1.2.1.2  SISTEMA ADUTOR 

Das captações de Pinhal de Negreiros a água é transportada para o reservatório de reunião 

e regularização da adução, localizado na proximidade. Neste reservatório têm origem duas 

condutas adutoras por bombagem que abastecem o reservatório de Bassaqueira: uma, 

adutora pura, e outra, adutora com distribuição no percurso. Do reservatório da Bassaqueira 

são abastecidos, também por bombagem, os reservatórios de S. Domingos e de Vendas. 
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No caso das captações de Perú, a adutora que liga os furos ao reservatório de S. Pedro, em 

situação de emergência, adutora de Perú/S. Pedro, abastece diretamente a maior parte da 

rede de distribuição de S. Pedro, assim como a zona de Casais da Serra. O reservatório da 

Portela é abastecido por bombagem a partir do reservatório de S. Pedro, através da adutora 

de S. Pedro/Portela. Atualmente existe um hidropressor na conduta adutora, permitindo o 

abastecimento daqueles reservatórios a partir do sistema de Pinhal de Negreiros/Bassaqueira 

de uma forma permanente. 

De seguida, no Quadro 2, enumeram-se as condutas adutoras do Sistema de Azeitão, 

apresentando-se as extensões totais de tubagem. 

Quadro 2 - Condutas Adutoras do Sistema de Azeitão - Extensões Totais 

 

 

Refira-se que o comprimento total de adutoras no Sistema de Azeitão é cerca de 27 km e 

que o material predominantemente é o PEAD, cerca de 60% da extensão. Destaca-se ainda 

que as restantes adutoras, 40%, está praticamente toda executada em fibrocimento, sendo 

que as tubagens em ferro fundido correspondem a pequenos troços no interior dos recintos. 

A estação elevatória de maior importância no Sistema de Azeitão é a de Pinhal de Negreiros, 

a partir da qual é elevado todo o caudal captado nos furos das proximidades, para o 

reservatório de Bassaqueira, aproximadamente 2 692 000 m³/ano. Por outro lado, a estação 

elevatória de S. Pedro é a que eleva um menor caudal, tendo-se verificado apenas a 

bombagem de cerca de 29 000 m³/ano, com destino ao reservatório da Portela. 

 

2.1.2.1.3  RESERVATÓRIOS 

A reserva de água do Sistema de Azeitão é composta por 6 reservatórios, sendo a capacidade 

total de armazenamento de 4 600 m³. No Quadro 3, seguinte, apresenta-se a síntese das 

respetivas características. 

 

1 428

4 435

3 009

2 733

3 986

5 289

5 758

286

26 925

Designação do adutor

Adutora/ Distribuidora

L (m)

Adutora/ Distribuidora

Adutora/ Distribuidora

Adutora/ Distribuidora

Tipo

Adutora

Bassaqueira/ S.Domingos

Bassaqueira/ S.Pedro

Bassaqueira/ Vendas

Bassaqueira/ Vendas (pura)

Peru/ S.Pedro

Pinhal de Negreiros/ Bassaqueira

Pinhal de Negreiros/ Bassaqueira (pura)

Adutora

Adutora/ Distribuidora

S.Pedro/ Portela

Total

Adutora
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Quadro 3 - Reservatórios do Sistema de Azeitão 

 

Designação Ano Tipo 
Nº de 

Células 
Capacidade 

(m3) 
Cota de Soleira 

(m) 

Bassaqueira 1985 Semi-enterrado 2 2000 105.00 

Pinhal de Negreiros 1996 Apoiado 1 460(5) 40.37 

Portela 1987 Semi-enterrado 1 44 169.66 

S.Domingos 1986 Semi-enterrado 1 1000 151.03 

S.Pedro 1987 Semi-enterrado 1 100 151.67 

Vendas de Azeitão 2003 Apoiado 1 1000 149.36 

TOTAL  -   -   -  4604  -  
(5) Função de regularização da adução 

 

2.1.2.1.4 REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

No Sistema de Azeitão a extensão total da rede de distribuição é de cerca de 203 km, sendo 

apresentado na tabela seguinte, Quadro 4, o comprimento de tubagem em cada subsistema. 

Quadro 4 – Extensão de Rede de Distribuição do Sistema de Azeitão 

 

 

 

Neste Sistema, a maior parte do material da tubagem, cerca de 70%, é o Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD), e na parte restante da rede, o material é praticamente quase na totalidade 

o fibrocimento. 

 

2.1.2.2 SETÚBAL 

O Sistema de Setúbal serve toda a zona da cidade de Setúbal, assim como as zonas 

envolventes e alguns aglomerados mais distantes, como Aldeia Grande, Vale da Rasca e 

Praias. Este sistema serve a maior parte das zonas urbanas das freguesias de Nossa Senhora 

da Anunciada, Santa Maria da Graça, São Julião, atualmente fundidas e designadas por União 

Freguesias de Setúbal, São Sebastião, Sado e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. 

Subsistema L (m) % 

Bassaqueira 104 056 51,00% 

Portela 4 335 2,10% 

S.Domingos 39 763 19,60% 

S.Pedro 13 462 6,60% 

Vendas 41 715 20,50% 

TOTAL 203 331 100,00% 
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Este sistema possui quatro pólos de captação: Algeruz, Pinhal das Espanholas, Poço de 

Mouro, e Faralhão. A jusante destes pólos de captação, o sistema de abastecimento de água 

a Setúbal estrutura-se em três eixos principais: 

- Algeruz/Pinheirinhos - Atualmente este eixo de abastecimento é o que tem maior área de 

influência, servindo a zona centro e parte da zona Nascente da Cidade, integrando os 

subsistemas Pinheirinhos ZB (zona baixa) e Pinheirinhos ZA (zona alta). A partir do pólo de 

captações de Algeruz é abastecido o reservatório de Algeruz (reservatório de regularização 

da bombagem), do qual é elevada água para a rede de distribuição e para o reservatório 

apoiado de Pinheirinhos. Deste reservatório é efetuada a alimentação ao reservatório elevado 

dos Pinheirinhos. Embora atualmente a adução de água a Brancanes tenha origem no eixo 

Espanholas/Farol da Azeda, existe uma conduta elevatória que possibilita a ligação entre o 

reservatório apoiado de Pinheirinhos e o reservatório de Brancanes.  

- Espanholas/Azeda/Brancanes - Esta zona de abastecimento serve a parte Norte e 

Ocidental da cidade de Setúbal, assim como os aglomerados localizados a Oeste (Aldeia 

Grande, Vale da Rasca e zona das Praias). Os subsistemas abastecidos são os de Farol da 

Azeda, Brancanes, Carrascal, Creiro e Forte Velho.  

A captação de água é feita nos furos de Pinhal das Espanholas (FR1, SL1 e RA1), que 

abastecem o reservatório de Farol da Azeda localizado na zona norte da cidade. Deste 

reservatório é abastecida a rede de Farol da Azeda e o reservatório de Brancanes, a partir do 

qual é elevada água para os reservatórios de Forte Velho e Carrascal. Refira-se ainda a 

existência de interligações entre os reservatórios de Brancanes e de Pinheirinhos apoiado, 

existindo igualmente a possibilidade de abastecimento entre os reservatórios de Farol da 

Azeda e Bela Vista apoiado. Por último, salienta-se que este sistema apresenta uma 

considerável extensão de condutas adutoras, sendo que a captação de água é feita a 

Nordeste do território concelhio, no Concelho de Palmela (Pinhal das Espanholas), 

estendendo-se a adução até às zonas a Oeste da cidade (Subsistemas de Carrascal e Creiro); 

- Bela Vista/Faralhão - As captações de Poço Mouro e Faralhão, servem parte da zona Norte 

da cidade, as zonas urbanas a Este, nomeadamente Curvas, Sto. Ovídeo, Pontes e Gâmbia, 

e toda a zona ribeirinha Nascente (Mitrena). Neste eixo de abastecimento têm origem os 

subsistemas de Bela Vista ZB (zona baixa), Bela Vista ZA (zona alta) e Faralhão.  

O principal pólo de captações é o de Faralhão, sendo que o furo JK1 abastece o reservatório 

de Faralhão e o furo CBR3, os reservatórios de Faralhão e o apoiado da Bela Vista. Este 

último encontra-se interligado ao reservatório da Bela Vista elevado. Refira-se ainda que o 

reservatório apoiado de Bela Vista é igualmente abastecido por dois dos furos de Poço Mouro 

(JK5 e JK6).  
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2.1.2.2.1  CAPTAÇÕES 

Conforme referido anteriormente, o Sistema de Setúbal é servido pelos pólos de captação 

de Algeruz, Pinhal das Espanholas, Poço de Mouro e Faralhão.  

As captações de Pinhal das Espanholas, localizadas no Município de Palmela a Nordeste da 

cidade de Setúbal, são constituídas por 3 furos (FR1, SL1 e RA1). O pólo de captações de 

Algeruz é composto por quatro furos (CBR1, JK10, PS3 e CBR2) situados na parte Nordeste 

do Concelho de Setúbal. A Este, localizam-se as captações de Faralhão, com dois furos (JK1 

e CBR3) e, mais próximo da cidade, o pólo de captação de Poço Mouro, composto por dois 

furos (JK5, JK6).  

No Quadro 5, abaixo, apresenta-se a produtividade média mensal de cada furo de captação 

e o volume captado no ano 2020, conforme consta no Relatório Anual da Concessionária AdS. 

Quadro 5 – Caudais captados nos 4 pólos de captação do sistema de Setúbal em 2020  

 

Pólos de Captação  Designação 
Produtividade 
média mensal 

(m3/mês) 

Volume 
anual total 
de Água  
Captada 
(m3/ano) 

Algeruz 

CBR1 75 158 

2 876 334 
JK10 16076 

PS3 56 484 

CBR2 91 977 

Pinhal das Espanholas 

FR1 (6) 45 

2 500 869 SL1 114 704 

RA1 93 657 

Faralhão 
JK1 41 646 

2 074 187 
CBR3 131 203 

Poço Mouro 

JK5 35 491 

799 693 JK6 31 062 

JK9 88 

TOTAL  -  8 251 083 

 

(6) Durante o ano 2020 o furo FR1 de Pinhal das Espanholas esteve fora de serviço por avarias de equipamento.  
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2.1.2.2.2  SISTEMA ADUTOR 

No Quadro 6, enumeram-se as condutas adutoras e distribuidoras principais do Sistema de 

Setúbal, interligando as captações com os diferentes reservatórios, e entre os mesmos, com 

a indicação da extensão de cada uma delas, e o valor da extensão total das tubagens com 

esta função.  

 
Quadro 6 - Condutas Adutoras do Sistema de Setúbal - Extensões Totais 

 

 

Designação de Adutor Tipo L(m) 

Aldeia Grande Distribuidora 5 808 

Algeruz Adutora 8 174 

Bela Vista/Mitrena Distribuidora 7 639 

Brancanes/Carrascal Adutora/Distribuidora 1 788 

Brancanes/Forte Velho Adutora/Distribuidora 627 

Carrascal/S.Barnabé Distribuidora 3 776 

Creiro Distribuidora 2 446 

Faralhão Adutora 646 

Faralhão/Bela Vista Adutora 5 678 

Faralhão/Pontes Distribuidora 3 774 

Farol da Azeda/Bela Vista (Ap.) Adutora 2 001 

Farol da Azeda/Bela Vista (Elev.) Adutora 4 197 

Farol da Azeda/Brancanes Adutora/Distribuidora 4 427 

Farol da Azeda/Pinheirinhos Adutora 1 155 

Farol da Azeda/Poço Mouro Distribuidora 1 330 

Pinhal das Espanholas Adutora 11 075 

Pinheirinhos ZB/Pinheirinhos ZA Adutora 256 

Pinheirinhos/Brancanes Adutora/Distribuidora 4 744 

Poço Mouro/Pinheirinhos Adutora/Distribuidora 2 898 

S.Barnabé/Creiro Distribuidora 6 171 

Santas/Bela Vista Adutora/Distribuidora 2 325 

Vale da Rasca Distribuidora 2 178 

TOTAL 83 112 

 

O comprimento total das condutas adutoras e distribuidoras principais no Sistema de Setúbal 

é de cerca de 83 km. Por sua vez o material predominantemente é o PEAD - 44% da extensão.  

Salienta-se como aspeto positivo a existência de uma extensão considerável destas condutas 

executadas em ferro fundido dúctil (28%) e, por outro lado, a constatação que a componente 

de tubagens em fibrocimento ainda representa o valor significativo de cerca de 23%. 
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2.1.2.2.3  RESERVATÓRIOS 

A reserva de água do Sistema de Setúbal é composta por 9 reservatórios, com a capacidade 

total de armazenamento de 31 000 m³.  

O Quadro 7, que se apresenta de seguida, contém a listagem dos reservatórios do Sistema 

de Setúbal, com indicação dos anos de construção de cada um, o tipo, o número de células 

e a capacidade respetiva. 

Quadro 7 - Reservatórios do Sistema de Setúbal 

 

Reservatório 
Ano de 

Construção 
Tipo de 

Reservatório 

Nº 
células 

(un) 

Capacidade 
total (m3) 

Cota de 
soleira 

(m) 

Bela Vista apoiado 1993 semi-enterrado 1 5000 56.25 

Bela Vista elevado 1993 elevado 1 600 89.25 

Pinheirinhos apoiado 1947 semi-enterrado 2 7000 39.67 

Pinheirinhos elevado 1947 elevado 1 500 65.18 

Brancanes 1975 semi-enterrado 1 5000 61.73 

Carrascal 1985 semi-enterrado 1 750 129.00 

Creiro 1993 semi-enterrado 1 1000 70.17 

Faralhão 1986 elevado 1 500 47.01 

Farol da Azeda 2001 semi-enterrado 2 10000 68.57 

Forte Velho 1975 semi-enterrado 2 250 89.73 

Algeruz(7) 1947 semi-enterrado 2 300 8.30 

                   

(7) O reservatório de Algeruz tem como principal função a regularização da bombagem 

 

2.1.2.2.4  REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

No Sistema de Setúbal a extensão total de rede de distribuição é cerca de 400 km.  

O Quadro 8, abaixo, diz respeito aos diversos grupos de redes relativas aos subsistemas de 

distribuição que caracterizam a rede de distribuição deste sistema.  

Observa-se que a rede de distribuição associada à Zona Baixa de Bela Vista é a que 

apresenta a maior extensão com o comprimento de tubagem de cerca de 78 Km.  
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Quadro 8 - Extensão de Rede de Distribuição - Sistema de Setúbal 

 

Subsistema L(m) % 

Algeruz 45 0.0% 

Bela Vista Apoiado (ZB) 77 817 19.5% 

Bela Vista Elevado (ZA) 28 770 7.2% 

Brancanes 47 0.0% 

Carrascal 25 696 6.4% 

Creiro 737 0.2% 

Faralhão 55 842 14.0% 

Farol da Azeda 66 833 16.7% 

Forte Velho 16 308 4.1% 

Gâmbia 14 937 3.7% 

Pinheirinhos Apoiado (ZB) 48 259 12.1% 

Pinheirinhos Elevado (ZA) 64 551 16.1% 

TOTAL 399 842 100.0% 

 

Conforme referido anteriormente a delimitação das redes de distribuição foi realizada tendo 

em conta o funcionamento atual do sistema, sendo de referir que na maioria dos casos a 

separação dos subsistemas das redes é feita através de válvulas de seccionamento que se 

encontram fechadas. 

O material das tubagens nas redes de distribuição reparte-se entre o PEAD e o Fibrocimento, 

a que correspondem, respetivamente 60% e 37% da extensão total, cabendo ao Policloreto 

de Vinilo (PVC) uma pequena percentagem. 

Relativamente à idade das redes verifica-se que cerca de 50% da extensão da rede foi 

executada após 1990, sendo a idade média da rede estimada em 28 anos, apesar de existirem 

redes instaladas em fibrocimento com mais de 50 anos. 

 

2.1.2.3   AGLOMERADOS ISOLADOS 

No Sistema de Abastecimento de Água de Setúbal existem dois Sistemas Isolados, ambos 

abastecidos através do Sistema de Abastecimento de Água de Palmela. 

Estes sistemas são compostos unicamente por redes de distribuição, com pouca expressão 

ao nível das respetivas extensões. 

 No Quadro 9, seguinte, apresenta-se um resumo com o comprimento da rede de distribuição 

de cada subsistema. 

Os caudais médios mensais anuais adquiridos ao município vizinho são de cerca de 30 m³ e 

219 m3 respetivamente para os subsistemas de Casal Novo/Cabanas e Vale de Mulatas. 
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Quadro 9 - Extensão de Rede de Distribuição - Sistemas Isolados 

Subsistema  
L               

(m) 
% 

Casal 
Novo/Cabanas 

398 27,68% 

Vale de Mulatas 1040 72,32% 

Total 1438 100,00% 

 

Os caudais anuais adquiridos ao município vizinho são de 365 m³ e 2 630 m3 respetivamente 

para os subsistemas de Casal Novo/Cabanas e Vale de Mulatas. 

 

2.1.3  SINOPSE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ERSAR 2020) 

2.1.3.1 INFRAESTRUTURAS 

De acordo com os últimos Indicadores publicados pela Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos (ERSAR), para a prestação do serviço de abastecimento de água a 59 255 

alojamentos, o Sistema de Abastecimento de Água de Setúbal (vide Figura 1), contou com as 

seguintes infraestruturas principais: 

 18 Captações de água subterrânea; 

 726 km de Redes de Distribuição (inclui Adutoras); 

 7 Estações Elevatórias; 

 17 Reservatórios, com uma capacidade global de armazenamento de 35 604 m3. 

 

Figura 1 – Sistema de Abastecimento de Água de Setúbal - Subsistemas (AdS) 2018 
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No que diz respeito ao volume de água captada em 2020, este foi de 10 942 886 m3, 

registando-se no gráfico abaixo (vide Figura 2) a evolução dos volumes de água captada, 

desde o ano de 1998. 

O ano 2020 foi marcado pelo aumento no volume captado no pólo de captações de Pinhal de 

Negreiros, a origem mais importante da região de Azeitão, impulsionado pelo aumento de 

consumos naquela zona do concelho. 

 

Figura 2 – Evolução do Volume de Água Captada m3 (Relatório Anual, 2020) 

Devido à boa qualidade da água proveniente do aquífero, a água captada não sofre qualquer 

tratamento para além da desinfeção com hipoclorito de sódio, de modo a assegurar os níveis 

de desinfetante residual recomendados na legislação em vigor. 

2.1.3.2  Utentes do Sistema de Abastecimento de Água e Água faturada 

Em 31 dezembro de 2020, existiam 66 122 clientes ativos e não ativos, apresentando-se no 

gráfico seguinte (Figura 3) a sua evolução, para o período de 2010-2020. 

 

Figura 3 – Evolução do número de clientes AdS (Relatório Anual, 2020) 
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No ano 2020, o número total de clientes cresceu cerca de 1,1% face a 2019, constatando-se 

um crescimento positivo em todos os segmentos, com exceção das instituições sem fins 

lucrativos (vide Figura 4).  

Relativamente aos clientes ativos e não suspensos, verificou-se uma subida de 1,0% do 

número de clientes (+659 contratos).  

Realça-se que o segmento Doméstico representa 89.5% do total de clientes. 

No ano 2020 o volume de água faturada foi de 8 180 663 m3, tendo-se registado um acréscimo 

de 2.1% (+166 251 m3) relativamente a 2019 (vide Figura 5). 

 
 

 
 

Figura 4 – Evolução do número de clientes por segmento (Relatório Anual, 2020) 

 
 
 

 
 

Figura 5 – Evolução do Volume de Água Faturada (Relatório Anual, 2020) 
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2.2  DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

2.2.1  IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS 

Sob o ponto de vista da drenagem de águas residuais, o Concelho de Setúbal está dividido 

em dois sistemas distintos: Azeitão e Setúbal. 

O Sistema de Azeitão, servindo os lugares de Azeitão e Aldeias.  

Este subsistema é constituído por redes de drenagem doméstica, numa extensão de cerca de 

140 km, representando os emissários uma extensão de 21 km, para além de três Sistemas 

Elevatórios. As águas residuais domésticas são encaminhadas para a ETAR de Quinta do 

Conde, no Concelho de Sesimbra, atualmente sob gestão/exploração da SIMARSUL.  

O Sistema de Setúbal encontra-se por sua vez dividido em 27 subsistemas de saneamento, 

dos quais 22 têm como destino final a ETAR de Setúbal e os restantes são encaminhados 

para outras instalações de tratamento de menor capacidade. 

 

2.2.2 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

2.2.2.1  AZEITÃO 

O Sistema de Azeitão cobre parte da população do Concelho de Setúbal, nomeadamente as 

freguesias de S. Simão e São Lourenço. Serve os lugares Brejos de Azeitão, Vila Nogueira 

de Azeitão, Vendas de Azeitão, Pinhal Negreiros, Vila Fresca de Azeitão, Castanhos, Aldeia 

de Irmãos, Aldeia de Piedade, Aldeia de S. Pedro, Portela, Oleiros e Pinheiros de Azeitão, 

Casal Bolinhos, Brejos de Clérigos, Brejoeira, Vale de Choupo, Choilo, Vale Florete, Aldeia 

de Piedade, Aldeia de S. Pedro e Portela.  

Este subsistema é constituído em alta por três emissários, e três estações elevatórias de 

águas residuais (EEAR), designadas por Portela, Canal e Quinta do Chão Duro, e respetivas 

condutas elevatórias. As águas residuais domésticas são conduzidas por estas infraestruturas 

à ETAR da Quinta do Conde, localizada no Concelho de Sesimbra, sob gestão/exploração da 

SIMARSUL. 

Os emissários que constituem o sistema de Azeitão têm uma extensão de 21 km. 

Em termos de rede de drenagem verifica-se que 144 km de coletores estão caracterizados 

como domésticos e que cerca de 17 km estão identificados como unitários. A maior parte da 

rede identificada como unitária localiza-se em Vendas de Azeitão, Vila Fresca de Azeitão, 

Pinheiros e Vila Nogueira de Azeitão. 

A rede doméstica é recente (cerca de 70% foi construída depois de 1990) e o material de 
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tubagem predominante é o PVC em que o diâmetro mais representado é 200 mm. 

 

2.2.2.2  SETÚBAL 

2.2.2.2.1  SUBSISTEMA DE ALDEIA GRANDE 

 
O subsistema de Aldeia Grande serve a localidade de Aldeia Grande, na freguesia de Nossa 

Senhora da Anunciada, hoje integrada na União das Freguesias de Setúbal. 

A rede de drenagem doméstica é da década de 1980, tem uma extensão de cerca de 2,3 km, 

com tubagem de 200 mm de diâmetro, e os materiais predominantes são o Grés (69%) e o 

PVC (31%). 

A ETAR de Aldeia Grande é uma estação de tratamento por lamas ativadas, com arejamento 

prolongado e tanque anóxico, desinfeção e espessamento de lamas, dimensionada para 590 

habitantes. Foi remodelada em 2013. Esta instalação é constituída por uma obra de entrada, 

uma estação elevatória, tanque anóxico, tanque de arejamento, decantador secundário, 

desinfeção por UV, estação elevatória de lamas, e espessador de lamas. 

 

2.2.2.2.2  SUBSISTEMA DA FIGUEIRINHA 

O subsistema da Figueirinha serve as estruturas de apoio existentes na praia da Figueirinha, 

na freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, hoje integrada na União das Freguesias de 

Setúbal. 

O subsistema foi construído em 1993, apresenta uma rede de drenagem com 240 m, com 

diâmetros de 160 mm (20% da rede) e de 200 mm (80% da rede), sendo o material o PVC. 

Atualmente, as águas residuais são reunidas numa fossa estanque, sendo posteriormente 

removidas pela Entidade Gestora Águas do Sado, com uma periodicidade determinada pela 

frequência do seu enchimento. Na época balnear a remoção é diária.  

 

2.2.2.2.3  SUBSISTEMA DE GÂMBIA 

O Subsistema da Gâmbia serve o lugar de Gâmbia, Vale de Judeus e o Parque de Campismo 

da Freguesia de Gâmbia - Pontes - Alto da Guerra.  

A rede de drenagem doméstica, foi construída em 2008, tem uma extensão de cerca de 11 

km, com tubagem de PVC com diâmetro de 200 mm (96% da rede) e de 250 mm (em 4% da 

rede).  

Este subsistema integra ainda uma estação elevatória, também construída em 2008. Esta 
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eleva o caudal drenado por uma pequena parte da rede de drenagem até um ponto mais 

elevado. No geral, a maior pate da rede de drenagem de águas residuais aflui graviticamente 

à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).  

A ETAR da Gâmbia, construída em 2008 e em funcionamento desde maio de 2009, 

dimensionada para tratar 2 205 habitantes-equivalente (8), foi recentemente remodelada de 

forma a que o efluente tratado alcance as condições necessárias para descarregar no estuário 

do Sado de acordo com a legislação atualmente em vigor (o Estuário do Sado está classificado 

como meio sensível).  

Sumariamente a ETAR é constituída por: estação elevatória, obra de entrada (separação de 

sólidos através de crivagem fina seguida de desarenadores gravíticos); reator descontínuo 

sequencial (tratamento biológico do tipo SBR), tamisador de malha fina, desinfeção por UV e 

filtro de sacos para desidratação mecânica de lamas. A descarga final da ETAR rem como 

meio recetor uma linha de água afluente ao Estuário do Rio Sado, Canal da Vaia (meio 

sensível de acordo com a Diretiva 91/492/CEE (9)). 

(8) Um equivalente de população (1 e. p.): a carga orgânica biodegradável com uma carência bioquímica de oxigénio ao fim de 

cinco dias (CBO5) de 60 g de oxigénio por dia (DL 152/97 de 29 junho) 
 
(9) Meio sensível com exigência de tratamento mais rigoroso que o secundário, devido à produção de moluscos bivalves 

 

 

2.2.2.2.4  SUBSISTEMA DA MITRENA 

O Subsistema da Mitrena serve a Zona Industrial da Mitrena, localizada na Freguesia do Sado.  

A rede de drenagem de águas residuais, com uma extensão de 2,9 Km, é da década de 1990.  

As águas residuais produzidas no Parque Industrial são encaminhadas para uma estação 

elevatória construída no recinto da ETAR da Mitrena (atualmente fora de serviço) e elevadas 

até à ETAR da Portucel, na sequência de celebração de um acordo tripartido, entre Portucel, 

C.M.Setúbal e a concessionária Águas do Sado, SA. 

 

2.2.2.2.5  SUBSISTEMA DE QUINTA DA LIROA 

O Subsistema de Quinta da Liroa serve parte do lugar de Padeiras da Freguesia de Gâmbia 

- Pontes - Alto da Guerra. A rede de drenagem doméstica, construída em 2005, tem uma 

extensão de 361 m, com tubagem de PVC de 200 mm de diâmetro.  

A ETAR da Quinta da Liroa, instalada em 2005, é uma estação compacta, com capacidade 

para 100 habitantes-equivalente, com tratamento por lamas ativadas, com arejamento 

prolongado. O meio recetor é constituído por uma linha de água, sem fluxo permanente anual, 

localizada nas proximidades. 
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2.2.2.2.6  SUBSISTEMAS LIGADOS À ETAR DE SETÚBAL 

Os subsistemas afluentes à ETAR de Setúbal servem as Freguesias de Nossa Senhora da 

Anunciada, de São Julião, de Santa Maria da Graça e de São Sebastião, os lugares de 

Manteigadas, Tanoeira, Quinta do Meio, Cachofarra, Vale de Ana Gomes, Vale da Rosa/IBIS 

da Freguesia de São Sebastião, os lugares de Praias do Sado, Bairro da SAPEC, Faralhão e 

S.to Ovídeo da Freguesia do Sado, os lugares de Alto da Guerra, Poço de Mouro, Pontes, 

Cotovia e Bº do Capador da Freguesia Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. 

As redes de drenagem existentes são, de uma maneira geral, do tipo separativo. Contudo, 

existem troços unitários, sobretudo nas zonas mais antigas da cidade. 

A extensão total de rede separativa de drenagem de águas residuais domésticas é de 265 km 

e a extensão total de rede de drenagem unitária (10) é de 18 km.  

O Sistema Intercetor de Setúbal, com aproximadamente 12 km de extensão, foi 

maioritariamente construído entre 2000 e 2003 (95,3% da extensão total) e os materiais 

predominantes são o PEAD (48,9%) e o PVC (46,6%), com diâmetros variáveis entre 200 e 

1000 mm (37% -  DN800 a DN1000; 26,5% - DN400 a DN630; 36,5% - DN200 a DN315).  

Ao Sistema Intercetor afluem os emissários de Poço Mouro, Santas e Vale de Cobro, com 

uma extensão total de 4,75 km, construídos na década de 1990, sendo o material 

predominante o FFD (86,9% da extensão total), com gama de diâmetros compreendida entre 

200 e 700 mm (38% - DN700; 41% - DN500 a DN600; 21% - DN200 a DN400). 

À EEAR de Praias do Sado, aflui ainda o Intercetor de Faralhão-Pontes, com uma extensão 

total de 4 Km, construído muito recentemente. O material é essencialmente o Polipropileno 

Corrugado (PPc) com uma gama de diâmetros compreendida entre 200 e 400 mm. 

Existem ainda 16 EEAR`s e 3 Injetores (11) que garantem a ligação das águas residuais ao 

Sistema Intercetor. Algumas das EEAR`s, nomeadamente a do Largo da Conceição, do 

Bocage, da Serralheira, do Alto da Guerra, do Vale da Rosa, da Chamburguinha 1, da 

Chamburguinha 2, do Faralhão, de S.to Ovídeo, das Pontes e nova do Capador, estão 

integradas na rede de drenagem, ou seja, elevam os efluentes de uma parte da rede de 

drenagem para outra bacia de drenagem. 

A extensão total de condutas elevatórias é de aproximadamente 11 km, sendo o material 

predominante o PEAD, seguido do FFD e do PVC. Os diâmetros variam entre 90 a 1000 mm.  

A ETAR de Setúbal entrou em funcionamento no ano 2003, e foi dimensionada para tratar 

253 000 habitantes-equivalente, dos quais 90 000 habitantes-equivalente correspondem à 

parcela da MAURIFERMENTOS, hoje designada por LALLEMAND e 40 000 habitantes-

equivalente ao Parque Industrial da SAPEC.  
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O tratamento da fase líquida consiste em:  

- Tratamento preliminar: gradagem, tamisação, remoção de areias, óleos e gorduras e 

medição de caudal; 

- Decantação primária; 

- Tratamento secundário e terciário (Processo A2/O (12)), remoção de fósforo (tanque 

anaeróbio); remoção de carbono e desnitrificação (tanque anóxico); remoção de carbono e 

nitrificação (tanque de arejamento); decantação secundária; recirculações (lamas biológicas 

e efluente nitrificado); 

- Tratamento de afinação: desinfeção por hipoclorito de sódio.  

O tratamento da fase sólida consiste em:  

- Espessamento de lamas; 

- Digestão anaeróbia, com aquecimento de lamas; 

- Produção de gás metano; 

- Desidratação mecânica de lamas. 

Acresce a produção de energia elétrica através aproveitamento do biogás (metano) produzido 

a partir da digestão anaeróbia das lamas, com queima em motogeradores (cogeração), e a 

entrega de lamas desidratadas a Ambitrevo - Soluções Agrícolas e Ambientais, SA) (13).  

(10) Drenagem conjunta de águas residuais domésticas e águas pluviais 

(11) Estações elevatórias com ligação a condutas em pressão 

(12) 
Tipo de reator de lamas ativadas que permite remover

 
N e P conjuntamente 

(13)  
5 466,78 ton/ano - Valor determinado com base em medições de volume ou de peso bruto das lamas 

 

2.2.3  SINOPSE DOS SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS (ERSAR 2020) 

2.2.3.1 INFRAESTRUTURAS 

De acordo com os últimos Indicadores publicados pela Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos (ERSAR), para a prestação do serviço de saneamento a 57 865 

alojamentos (5 986 sem tratamento), o Sistema de Saneamento de Setúbal (vide Figura 6), 

contou com as seguintes infraestruturas principais: 

 4 Estações de tratamento; 

 466 km de coletores; 
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 28 Estações Elevatórias de Águas Residuais. 

As Águas Residuais do Concelho de Setúbal estão divididas em dois sistemas principais: 

Setúbal e Azeitão com os vários subsistemas de saneamento que têm como destino final as 

diferentes Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 

 

Figura 6 – Sistema de Águas Residuais de Setúbal - Subsistemas  

 
 

2.2.3.2 VOLUME DE EFLUENTE TRATADO E FATURADO 

O volume de efluente tratado em 2020 totalizou 5 578 940 m3, que consta na Figura 7, o que 

representa um caudal médio de 15 285 m3/dia e 464 912 m3/mês. O contributo mais 

significativo para o volume de efluente tratado é o da ETAR de Setúbal (vide Figura 8), 

responsável pelo tratamento de 98.7% do volume total. 

 

 

Figura 7 –Volume de Efluente Tratado em 2020 (m)3 (Relatório Anual, 2020) 
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A ETAR de Setúbal entrou em funcionamento em 2003 e foi dimensionada para tratar uma 

população equivalente de 253 107 habitantes, para o ano horizonte de projeto (10 anos) e o 

caudal médio diário de 27 922 m3/dia, período após o qual seria ampliada. 

Em 2020, 17 anos depois da sua entrada em funcionamento, assegurou o tratamento de um 

caudal médio diário de 15 050 m3/dia (54% do previsto) e tratou um equivalente populacional 

de 112 248 habitantes (44% do previsto). 

A conclusão em 2019 de diversas obras que permitiram conduzir os efluentes de várias áreas 

da cidade de Setúbal para a ETAR de Setúbal, nomeadamente o emissário dos Ciprestes e a 

nova estação elevatória dos Combatentes, permitiram o crescimento do volume tratado nesta 

ETAR. 

 

Figura 8 - Evolução dos Caudais Tratados na ETAR de Setúbal (m3) 

Apresentam-se no quadro seguinte (vide Quadro 10) os volumes de água residual faturados 

entre os anos 2017 e 2020, por tipo de cliente. 

Quadro 10 – Volume de Efluente Faturado por tipo de Cliente, entre 2017 e 2020 
 

Tipo de Cliente/Escalão 
2017 2018 2019 2020 variação  

(m3) (m3) (m3) (m3) 2019-2020 

Doméstico 5 233 280 5 148 704 5 323 756 5 687 201 6,83% 

Comércio e Indústria 1 387 230 1 483 903 1 446 443 1 313 145 -9,22% 

Instituições S/Fins 
Lucrativos 

250 512 230 339 218 992 162 373 -25,85% 

Estado  266 471 234 657 223 280 180 391 -19,21% 

Autarquias 984 900 820 834 898 263 894 726 -0,39% 

TOTAL 8 122 393 7 918 437 8 110 734 8 237 836 1,57% 
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Relativamente ao Sistema de Azeitão, desde 23 de março de 2017 que os efluentes da bacia 

de Azeitão, são encaminhados para a ETAR de Quinta do Conde, a qual se encontra sob 

gestão da SIMARSUL   

No quadro seguinte (vide Quadro 11), apresenta-se forma sucinta o volume faturado e 

volumes de efluente tratado. 

 

Quadro 11 –Volume de Efluente Faturado e Tratado 

 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DO ESTADO DOS SISTEMAS DE ACORDO COM O PDC  

3.1  ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A apresentação da caracterização detalhada do sistema de abastecimento de água e algumas 

considerações a propósito do estado e funcionamento das partes que o constituem facilitam a 

compreensão ao nível do diagnóstico, em complemento da consulta ao PDC (Engidro 2010) 

Assim, relativamente ao sistema de abastecimento de água, destacam-se como principais 

problemas: 

 Falta de capacidade de reserva na origem, com especial relevância nos pólos de 

Captação de Faralhão, Pinhal de Negreiros e Pinhal das Espanholas.  

No caso dos sistemas de distribuição de Faralhão e de Bela Vista, existe atualmente 

um risco elevado de falta de água, pendente de qualquer falha na captação CBR3 de 

Faralhão. 

Relativamente ao pólo de Pinhal das Espanholas, têm-se observado alguns problemas 

com os furos de captação em serviço, como sejam o arrastamento de areias, condição 

suscetível de gerar uma situação de risco quanto ao tempo de vida dos mesmos; 

2017 2018 2019 2020

Volume de água residual faturado por AdS (m
3
) 8 122 394 7 918 436 8 110 645 8 237 838

Volume de efluente tratado nas ETAR geridas 

pela concessionária AdS  (m
3
)

4 519 665 5 095 232 5 315 028 5 578 940

Volume de efluente entregue na ETAR de Quinta 

do Conde (SIMARSUL) para tratamento  (m
3
)

843 128 1 135 445 1 152 154 1 386 149

Volume total de efluente tratado  (m
3
) 5 362 793 6 230 677 6 467 182 6 965 089

Percentagem de efluente que é tratado face ao 

faturado  (m
3
)

66,0% 78,7% 79,7% 84,5%
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 Défice de capacidade de reserva, designadamente nos sistemas onde a capacidade 

de reserva é claramente inferior a 1 dia (Bassaqueira, Portela, Faralhão e Forte Velho); 

 Desadequação da pressão de serviço em algumas zonas, designadamente nos 

sistemas de Azeitão e Carrascal, onde existe cobertura de uma parte significativa da 

rede de distribuição com válvulas redutoras de pressão, o que se reflete no excedente 

de energia fornecido ao sistema, originando simultaneamente elevadas perdas reais 

de água;  

 Predominância de adutores com funções de distribuição, o que confere baixa 

fiabilidade ao sistema do ponto de vista da continuidade do serviço e é potenciador de 

ineficiências do ponto de vista energético, nomeadamente em sistemas onde a adução 

é efetuada por bombagem; 

 Problemas de inacessibilidade às infraestruturas para realização de intervenções de 

manutenção e operação (condutas instaladas em quintais e zonas privadas, locais de 

contador no interior das habitações, com registo frequente nas zonas mais antigas); 

 Subdimensionamento de algumas estações elevatórias (Pinhal Negreiros – 

Bassaqueira, Brancanes – Forte Velho); 

 Elevado nível de perdas reais nas redes de distribuição de água, devido a problemas 

estruturais das redes (materiais da tubagem, acessórios, condições de instalação), os 

quais são potenciados pela desadequação do layout, com excesso de energia 

fornecida ao sistema, para além da baixa taxa de reabilitação verificada, tendo em 

conta a sua vida útil (Pinheirinhos Apoiado, Pinheirinhos Elevado, Bela Vista Elevado 

e Bassaqueira); 

 Infraestruturas com criticidade elevada pela relevância que assumem no sistema e que 

devem ser objeto de salvaguarda e reabilitação faseada, das quais se destaca a 

conduta adutora de Algeruz; 

 Elevado número de falhas e avarias em condutas (Faralhão, Bela Vista Elevado, 

Bassaqueira, Carrascal e Pinheirinhos Elevado); 

 Avaliação de condição insatisfatória nalguns órgãos de armazenamento (reservatórios 

de Portela, Forte Velho, Bela Vista Apoiado, Carrascal e Pinheirinhos Apoiado); 

 Elevados custos de manutenção, devido ao elevado número de roturas em condutas 

da rede de distribuição. 

No que se refere à cobertura de serviço, salienta-se que 99% dos alojamentos do concelho 

estão abrangidos pela rede de distribuição, o que é considerado pela ERSAR um bom valor. 
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No entanto, o valor do défice de adesão ao serviço de 7% revela que uma parte significativa 

dos alojamentos, apesar de se localizarem em zonas com rede de distribuição, não se 

encontram ligados à rede pública de abastecimento de água, questão resulta do facto destes 

alojamentos não terem ramal de ligação ou simplesmente por não haver contrato ativo para 

fornecimento de água. Conclui-se assim que a população que não é abastecida pela rede de 

distribuição se deve a um problema de adesão ao serviço e não por falta de cobertura da rede. 

Da análise de população coberta, efetuada ao nível das subsecções estatísticas, verificou-se 

igualmente que cerca de 99% da população residente se encontra em zonas servidas por 

sistema de abastecimento de água (PDC - Engidro 2010). 

Verifica-se a existência de pequenas zonas não cobertas na região Nordeste do município, 

sobretudo na freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto Guerra, que na maioria dos casos encontram-

se perto de áreas com rede de abastecimento de água. Das zonas não cobertas na zona 

Oeste, destaca-se ainda a existência de algumas manchas limítrofes da zona urbana de 

Azeitão (vide Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Zonas não cobertas por Sistema de Abastecimento de Água 
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3.2 DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

Ao nível do sistema de drenagem e tratamento de águas residuais, destacam-se como 

principais problemas: 

 Elevado número de inundações/extravasamentos (subsistemas de Azeitão, Arcos, 

Combatentes, Bonfim e Quartel do 11); 

 Elevado número de obstruções (subsistemas de Bonfim, Arcos e Naval); 

 Elevado número de colapsos estruturais em coletores, a par da baixa taxa de 

reabilitação de coletores verificada, tendo em conta a sua vida útil; 

 Problemas de inacessibilidade às infraestruturas para realização de intervenções de 

manutenção e operação (coletores e emissários instalados em quintais e zonas 

privadas); 

 Percentagem muito significativa de afluências indevidas, com especial relevância no 

sistema de Azeitão; 

 Elevada taxa de alojamentos não ligados a tratamento, o que é revelado pelo indicador 

insatisfatório (ERSAR) relativo ao destino adequado de águas residuais recolhidas 

(Quartel do 11, Azeitão e Arcos), entretanto mitigado por um conjunto de obras que 

permitiram melhorar significativamente este indicador nas bacias do Bonfim, 

Combatentes e Arcos; 

 Insuficiente adequação da capacidade de tratamento devida ao 

sobredimensionamento da ETAR de Setúbal, tendo em conta a razão entre o caudal 

tratado e o caudal de dimensionamento e a existência de bacias de drenagem não 

ligadas ao sistema intercetor; 

 Avaliação de condição insatisfatória de alguns órgãos de elevação (EEAR Bocage, 

Faralhão, Santo Ovídeo e Conceição); 

 Custos significativos de manutenção, devido ao elevado número de obstruções e 

colapsos estruturais nas redes de drenagem de águas residuais. 

Existem algumas zonas não cobertas por sistema de recolha e drenagem de águas residuais 

no concelho de Setúbal, nomeadamente: na região Nordeste do município, na freguesia de 

Gâmbia-Pontes-Alto Guerra, a Poente dos limites da cidade de Setúbal (freguesia de Nossa 

Senhora da Anunciada), e na região de Azeitão (União de Freguesias de Azeitão), onde este 

aspeto tem maior relevância.  

Na figura 10, seguinte, apresenta-se uma imagem com as zonas do concelho de Setúbal, não 
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servidas por rede de drenagem. 

 

 

 

 

Figura 10 - Zonas não cobertas por Sistema de Recolha e Drenagem de Águas Residuais 

 

As zonas não cobertas que se localizam a Poente da cidade de Setúbal, situam-se, na maioria 

dos casos, na proximidade de locais com rede de drenagem. 

No entanto, é na zona Oeste do Concelho que as zonas não cobertas assumem maior 

expressão, caracterizadas na maioria dos casos por uma ocupação dispersa de habitações 

unifamiliares. A situação mais considerável diz respeito à zona de Picheleiros. Destacando-
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se ainda, Brejos de Clérigos, Camarate e Praia de Alpertuche. 

Em Setúbal, as zonas a necessitar de intervenção para garantir a ligação ao Sistema 

Intercetor são: Arcos (Bairro do Liceu – Q.ta do Hilário e Montalvão), Combatentes (Bairro 

Alves da Silva e Reboreda), Naval (R. Praia da Saúde e Bairro do Viso), Quartel 11 (Bairro 

Dias, Bairro da Conceição, Bairro Monarquina, Av. Jaime Cortesão, Bairro Santos Nicolau, R. 

Camilo Castelo Branco e Estrada da Graça, Praça da República e Av. Luísa Todi), Poente 

(Cachofarra), Praias do Sado (Q.ta do Nabo, Vale de Chaves e Curvas), Pontes. No Quadro 

12 (preparação PDM Setúbal), apresenta-se um resumo por subsistema. 

Quadro 12 - Setúbal - População Residente sem tratamento 

 

Subsistema 
População 
Residente 

(hab) 

Vale de Cobro 1 376 

Arcos 10 255 

Combatentes 2 968 

Naval  838 

Quartel do 11 2 735 

Bonfim  1 512 

Praias do Sado 155 

Pontes  29 

TOTAL 19 868 

 
 

Em Azeitão, as zonas a necessitar de intervenção para garantir a ligação ao Intercetor são as 

indicadas no quadro seguinte (vide Quadro 13 – preparação PDM Setúbal). 

Quadro 13 - Azeitão - População Residente sem tratamento 

 

Subsistema 
População 
Residente 

(hab) 

Colector A 45 

Colector B 1 934 

TOTAL 1 979 

 
A população servida por rede de drenagem de águas residuais domésticas, mas não servidas 

por ETAR, perfazem um total de cerca 20% (21 847 hab). Ou seja, 80 % (87 280 hab) (14) das 

águas residuais produzidas no município são encaminhadas para tratamento. 

(14) 
Foi assumida a população dos Censos de 2021 
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4. SOLUÇÃO PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS (10 ANOS) 

4.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

4.1.1 CONSIDERAÇÕES 

Face ao anteriormente mencionado e com base no estudo de desenvolvimento dos sistemas 

da de Abastecimento de Água e de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais Domésticas 

(PDC – Engidro 2010), os objetivos da solução a implementar passam sobretudo pelos 

seguintes aspetos: 

 Aumento da capacidade de reserva; 

 Definição de um sistema de adução em que as condutas adutoras não efetuem 

distribuição; 

 Aumento da capacidade de captação de água, sobretudo no subsistema de Azeitão; 

 Diminuição do número de avarias no sistema adutor e nas redes de abastecimento; 

 Renovação de tubagens em fibrocimento; 

 Diminuição da percentagem de água não faturada; 

 Melhoria da eficiência energética, com a implementação de sistemas que otimizem os 

sistemas elevatórios; 

 Definição de sistemas que garantam pressões mínimas de 30 mca. 

 

4.1.2  SISTEMA DE AZEITÃO 

Para o sistema da região de Azeitão os investimentos tiveram em consideração os seguintes 

aspetos: 

 Ligação de todo o sistema ao pólo de captações de Pinhal de Negreiros, prevendo-se 

a desativação dos furos de Perú. Esta medida implica o reforço/substituição de 

captações em Pinhal de Negreiros e a execução de uma ligação pura entre o 

reservatório de Bassaqueira e o reservatório de S. Pedro; 

 Reformulação das áreas de influência dos reservatórios de forma a garantir pressões 

adequadas e otimizar consumos e custos de energia. Neste especto, salienta-se a 

criação de um patamar intermédio na zona de Azeitão, através da construção de um 

novo reservatório com cota próxima de 130 m (Vendas Zona Baixa), de forma a cobrir 

uma área entre o reservatório da Bassaqueira (cota 105 m) e os reservatórios de S. 

Domingos e Vendas (cotas 151 m e 149 m, respetivamente). Refira-se ainda a criação 
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de um patamar de cotas mais elevados na zona de S. Pedro e Portela, sendo prevista 

a construção de um reservatório a cotas mais elevadas do que o atual, com um novo 

reservatório na Portela à cota 174 m; 

 Execução da Hidropressora HP01, de forma a garantir pressões mínimas adequadas 

na zona mais alta da rede de distribuição de S. Domingos; 

 Separação entre condutas adutoras e condutas distribuidoras. São integradas na rede 

em baixa as condutas que atualmente têm uma dupla função, nomeadamente:  

Pinhal de Negreiros/Bassaqueira, Bassaqueira/Vendas, Bassaqueira/S. Domingos, 

Bassaqueira/S.Pedro e Peru/S.Pedro.  

Neste sentido, é necessário prever condutas distribuidoras a jusante do reservatório 

de Bassaqueira e do reservatório a construir Vendas Zona Baixa. De forma a 

salvaguardar uma adução pura entre reservatórios, está prevista a construção de 

novas condutas adutoras entre Pinhal de Negreiros/ Bassaqueira (aumento da 

capacidade de transporte), Bassaqueira/Vendas (remodelação com vista ao aumento 

da capacidade de transporte), Bassaqueira/S. Domingos, Bassaqueira/Vendas zona 

baixa, Bassaqueira/S.Pedro e S.Pedro/Portela. 

 É prevista a construção de estações elevatórias e em alguns casos a remodelação 

das estruturas existentes, de forma a garantir o funcionamento das adutoras indicadas 

no ponto anterior; 

 É ainda prevista a ampliação de todos os reservatórios com funções distribuidoras, 

com exceção do reservatório de S. Pedro, garantindo-se volumes adequados aos 

caudais previstos para o horizonte de projeto. 

Conforme referido, a solução prevê que todo o sistema da região de Azeitão seja abastecido 

a partir das captações de Pinhal de Negreiros. Desta forma, do reservatório de Pinhal de 

Negreiros a água é aduzida por bombagem para o reservatório de Bassaqueira que funciona 

como centro do sistema. Para além de servir a rede de distribuição da zona mais baixa de 

Azeitão, o reservatório de Bassaqueira serve por bombagem os reservatórios de S. Domingos, 

Vendas, Vendas Zona Baixa e S. Pedro, a partir dos quais é feita a distribuição para as 

respetivas redes de distribuição. Por último, refira-se que do reservatório de S. Pedro é servido 

por bombagem o novo reservatório da Portela. 

Na figura seguinte (vide Figura 11) apresenta-se esquematicamente a solução preconizada 

para o sistema de abastecimento de água de Azeitão, apresentando-se as cotas dos 

reservatórios e os volumes existentes e propostos. 
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Figura 11 - Abastecimento de Água - Solução Proposta – Azeitão (extrato do PDC) 

 

4.1.3  SISTEMA DE SETÚBAL  

Quanto ao Sistema de Setúbal, as intervenções preconizadas têm como base os seguintes 

aspetos: 

 Aumentar a área de influência dos pólos de captações com maior capacidade e que 

apresentam maior fiabilidade. Prevê-se desta forma um aumento da área servida pelas 

captações de Pinhal das Espanholas e do Faralhão, sendo que a redução de influência 

das captações de Algeruz permite especialmente que estas abasteçam com fiabilidade 

a zona central da cidade. Neste contexto prevê-se o reforço de capacidade de 

captação de água, através da execução de novo furos em Pinhal das Espanholas e no 

Faralhão, de forma a garantir disponibilidade de água para as necessidades previstas 
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no horizonte de projeto. Por outro lado, prevê-se a desativação das captações de Poço 

de Mouro devido à sua idade, com exceção do furo JK5 que tem maior capacidade, e 

manter-se-á em funcionamento para salvaguardar situações de emergência;  

 Relativamente à reformulação das áreas de influência dos reservatórios prevêem-se 

as seguintes soluções: 

o Farol da Azeda - destaca-se o aumento da zona a servir por Farol da Azeda, 

que passa a abastecer a maior parte da zona Nascente da cidade, na qual se 

inserem as principais áreas de expansão urbana. Para além do subsistema 

atual de Farol da Azeda, este reservatório irá incorporar o abastecimento às 

zonas atualmente servidas por Pinheirinhos Elevado e a parte do subsistema 

de Bela Vista (ZB) mais a Norte. Prevê-se assim que o reservatório de Farol 

de Azeda seja ligado a Pinheirinhos onde se preconiza a construção da 

Hidropressora HP06, para abastecer a referida zona de Pinheirinhos Elevado;  

o Pinheirinhos apoiado - prevê-se que a área de influência de Pinheirinhos 

apoiado seja ligeiramente aumentada, nomeadamente de forma a cobrir a zona 

ribeirinha da cidade. Este aumento é possível uma vez que irá haver uma 

diminuição da área coberta pelas captações de Algeruz; 

o Bela Vista elevado - regista-se uma diminuição da área de influência do atual 

subsistema de Bela Vista (ZA), nomeadamente devido à instalação da 

hidropressora no reservatório da Farol da Azeda (HP05); 

o Bela Vista apoiado - o reservatório de Bela Vista apoiado irá continuar a servir 

as zonas da Mitrena e de Manteigadas. Refira-se que parte do subsistema 

atual localizado a Norte, junto ao Vale de Ana Gomes, passará a ser abastecido 

a partir de Farol da Azeda; 

o Faralhão - é prevista a construção de um reservatório apoiado de Faralhão, de 

forma a aumentar a capacidade de reserva, no entanto, prevê-se que a rede 

de distribuição continue a ser servida pelo reservatório elevado, havendo assim 

uma única zona de abastecimento. Recomenda-se que a área de influência de 

Faralhão seja aumentada, nomeadamente de forma a servir a zona de Algeruz 

e da Gâmbia, para a qual é proposta a construção da HP08 (já construído). 

o Brancanes - a zona de influência de Brancanes encontra-se atualmente 

considerada no subsistema de Farol da Azeda, uma vez que é abastecida pela 

conduta adutora/distribuidora Farol da Azeda/Brancanes. Com a separação 

entre adução e distribuição, prevê-se que o reservatório de Brancanes 

abasteça diretamente uma parte da zona Norte e Poente da cidade de Setúbal; 
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o Reboreda-Viso - por falta de condições para ampliação do reservatório de Forte 

Velho, prevê-se a construção do reservatório da Reboreda-Viso. Propõe-se a 

construção deste a uma cota ligeiramente superior, de forma a salvaguardar 

corretas pressões mínimas na rede, permitindo igualmente aumentar a antiga 

área de influência de Forte Velho. Note-se ainda que este reservatório da 

Reboreda/Viso irá cobrir parte da reserva necessário no Carrascal, uma vez 

que este último não tem possibilidade de ser ampliado devido a condicionantes 

do terreno; 

o Carrascal - a área de abastecimento do reservatório do Carrascal será 

ligeiramente aumentada, nomeadamente na zona do Bairro da Reboreda/Viso 

que será abastecida graviticamente a partir de uma nova conduta distribuidora. 

Prevê-se ainda a construção da HP04 para servir a parte da rede de 

distribuição junto ao reservatório do Carrascal. Note-se que as duas zonas 

referidas são atualmente abastecidas pela conduta adutora Brancanes/ 

Carrascal; 

o Creiro - a área de influencia do reservatório do Creiro mantém-se; 

 Separação entre condutas adutoras e condutas distribuidoras. São integradas na rede 

condutas que atualmente têm uma dupla função, nomeadamente: Pinheirinhos/ 

Brancanes, Brancanes/Carrascal e Farol da Azeda/Bela Vista. Neste sentido é 

necessário prever condutas distribuidoras a jusante do reservatório de Farol da Azeda, 

Reboreda e Carrascal (para zona de Forte Velho). De forma a salvaguardar uma 

adução pura entre reservatórios, são previstas condutas adutoras entre Brancanes/ 

Reboreda-Viso, Reboreda-Viso/Carrascal e Faralhão Bela Vista (apenas troço final). 

 É prevista a construção de estações elevatórias e em alguns casos a remodelação 

das estruturas existentes, de forma a garantir o funcionamento das adutoras indicadas 

no ponto anterior; 

 É ainda prevista a ampliação dos reservatórios de Farol da Azeda e Bela Vista 

apoiado. 

Nas figuras seguintes (vide Figuras 12 e 13) apresenta-se esquematicamente a solução 

preconizada para o sistema de abastecimento de água de Setúbal, apresentando-se as cotas 

dos reservatórios e os volumes existentes e propostos. 
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Figura 12 - Abastecimento de Água - Solução Proposta - Setúbal - Zona Este (extrato do PDC) 

 

 

Figura 13 - Abastecimento de Água - Solução Proposta - Setúbal - Zona Oeste (extrato do PDC)  
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4.2 DRENAGEM E TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS  

4.2.1 CONSIDERAÇÕES 

Conforme referido anteriormente, um dos principais problemas identificados ao nível do 

sistema de drenagem prende-se com o facto de uma parte significativa das redes existentes 

não estarem ligadas a sistemas de tratamento. Neste contexto, verifica-se que a solução 

preconizada irá ser determinante para a resolução deste problema, permitindo assim reduzir 

substancialmente os caudais descarregados sem tratamento. Prevê-se que a percentagem 

de população coberta por redes de drenagem com tratamento possa atingir um valor da ordem 

dos 90%. 

 

4.2.2 SISTEMA DE AZEITÃO 

Para o Sistema de Azeitão, a solução preconizada consiste, de uma forma geral, em prever a 

ligação de todos os subsistemas à ETAR da Quinta do Conde, integrada no sistema da 

SIMARSUL. 

Prevê a remodelação da totalidade do coletor A e alguns troços do coletor B. A definição das 

referidas obras de remodelação resulta do diagnóstico efetuado, no qual se identificaram 

problemas de funcionamento destes coletores, nomeadamente ao nível do número de 

obstruções e colapsos, existência de troços contra-inclinados e reduções de diâmetros. 

Na figura seguinte (vide Figura 14) apresentam-se as infraestruturas previstas na solução 

proposta para o Sistema de Azeitão. 

O estudo base que serve de referência ao presente documento, como se referiu atrás, data 

de 2010, pelo que por força de um conjunto significativo de obras que foram, entretanto, 

executadas, existem ações que figuram no mapa da figura e que já se encontram noutra 

condição, especialmente: 

- O Sistema Intercetor entre a EE da Portela e EE Q.ta Chão Duro, já executado; 

- A ETAR de Castanhos que está desativada 
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Figura 14 - Azeitão - Solução proposta (extrato do PDC) 

 
Figura 14 - Azeitão - Solução Proposta (extrato de 2010) 

 
 
4.2.3 SISTEMA DE SETÚBAL 

No Sistema de Setúbal (vide Figura 15), os subsistemas de Faralhão, Pontes e Vale da Rosa 

foram recentemente ligados à ETAR de Setúbal. Esta solução resultou do facto da ETAR de 

Setúbal, com entrada em funcionamento em 2003, ter sido dimensionada para servir 253 000 

hab.eq, necessitando por isso de receber mais caudal doméstico para eliminar alguns dos 

problemas de funcionamento que apresenta, devido a sobredimensionamento.  

Adicionalmente, todas as ETAR (à exceção de Aldeia Grande) têm que cumprir parâmetros 

de descarga muito restritivos. 

Quanto aos subsistemas de Aldeia Grande, Gâmbia, Mitrena e Figueirinha, pela localização 
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que apresentam, não são passíveis de ligar à ETAR de Setúbal. 

No caso do subsistema da Quinta da Liroa, prevê-se que se mantenha em funcionamento a 

ETAR compacta instalada em 2008. 

Para além da construção de novas infraestruturas de transporte e remodelação das ETAR 

existentes, a solução preconizada para o Sistema de Setúbal, prevê ainda a remodelação de 

alguns coletores e condutas elevatórias existentes, nomeadamente o coletor CG3, o coletor 

CG7, o coletor Vale de Cobro e a conduta elevatória de Praias do Sado. A definição das 

referidas obras de remodelação resulta do diagnóstico efetuado, no qual se identificaram 

problemas de funcionamento, nomeadamente ao nível do número de obstruções e colapsos 

e a existência de troços contra-inclinados. 

 
 

 
 
 

Figura 15 - Setúbal - Solução Proposta (extrato de 2010) 

 

De igual modo, em paralelo com o que se relatou para o Sistema de Azeitão, também em 

relação ao Sistema de Setúbal, enumeram-se um conjunto de obras já realizadas: 

- O Intercetor entre Pontes-Faralhão – EE Sado e EE + CEL de Vale da Rosa; 

- O Coletor Ciprestes – Bonfim; 

- O Sistema elevatório de Vale da Rosa; 

- O Sistema elevatório dos Combatentes; 

Razão pela qual se encontram atualmente numa condição diferente da indicada no mapa. 
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5. SIMARSUL 
 

O DL nº 34/2017, de 24 de março, recriou o Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas 

Residuais da Península de Setúbal, e concessionou-o à SIMARSUL, SA, o qual visa a recolha, 

tratamento e rejeição de efluentes dos municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, 

Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal a quem foi outorgado em exclusivo a exploração e gestão 

do sistema por adjudicação, em regime de concessão, por um prazo de 30 anos. 

Em virtude da sobreposição de concessões, o Município de Setúbal só poderá integrar 

plenamente, como utilizador, o sistema Simarsul a partir do dia seguinte à data de extinção 

do atual contrato de concessão (com a AdS, ou a partir da data em que por modificação do 

contrato, rescisão ou resgate do mesmo contrato seja possível ao Município exercer os 

direitos e obrigações decorrentes da condição de utilizador do sistema Simarsul, devendo 

essa integração verificar-se pelo menos, até 1 de Janeiro de 2023.  

Entretanto, em virtude de um contrato tripartido entre o Município de Setúbal, a concessionária 

AdS e a Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA (a que a Simarsul sucedeu) celebrado em 16 de 

fevereiro de 2017, os efluentes da bacia de Azeitão ligados ao respetivo SI e emissário são 

submetidos, desde 23 de março, a tratamento na ETAR da Quinta do Conde, da SIMARSUL.   

A solução preconizada para o Saneamento do Concelho de Setúbal, apresentada no Plano 

de Desenvolvimento de Concessão (PDC-2010), já citado anteriormente, vai ao encontro da 

Solução apresentada pela SIMARSUL. 

Nos últimos anos, no âmbito do POSEUR, o Município de Setúbal realizou um conjunto de 

infraestruturas do Sistema em Alta, nomeadamente: 

 - Emissário dos Ciprestes - Bonfim; 

 - Sistema Elevatório dos Combatentes e Emissário afluente; 

 - Sistema Intercetor entre Pontes – Faralhão - EE do Sado; 

 - Sistema Intercetor entre Aldeia da Portela - Aldeia de Piedade - EE de Oleiros. 

Destaca-se ainda a realização de outras obras de remodelação de ETAR`s e de afinação do 

efluente tratado, devido a novas exigências legislativas: Aldeia Grande e Gâmbia. 

No que diz respeito aos investimentos a concretizar na parte Alta do Saneamento, tal constitui 

matéria da responsabilidade da Simarsul por inerência da prerrogativa legal referida. No 

entanto, atendendo às preocupações já manifestadas pela AdS relativamente a intervenções 

necessárias a curto prazo, apresenta-se o quadro seguinte (vide Quadro 14) com a listagem 

de ações a levar a cabo, incluindo as respetivas estimativas orçamentais, estabelecidas pela 

AdS no seu planeamento bienal.  
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Quadro 14 – Obras a realizar na Alta de Saneamento 

DESIGNAÇÃO 
ESTIMATIVA 

DE CUSTO (€) 

EMISSÁRIOS    

Remodelação do emissário CG7 - Praias do Sado 137 906 

Remodelação do coletor A  1 742 746 

Remodelação do coletor B 339 200 

ESTAÇÕES E CONDUTAS ELEVATÓRIAS   

Remodelação da Estação Elevatória do Faralhão 286 200 

Remodelação da Estação e Conduta Elevatória de Santo Ovídeo 296 613 

Remodelação do Sistema Elevatório de Praias do Sado (1ª Fase - 
Ampliação capacidade de elevação da EEAR) 

145 278 

Remodelação da Estação Elevatória do Alto da Guerra 104 198 

Remodelação da Estação Elevatória da Serralheira 125 080 

Remodelação da Estação Elevatória do Bonfim 1 669 500 

Remodelação da Estação Elevatória do Bocage 140 450 

Remodelação da Estação Elevatória do Termoelétrica 861 886 

Remodelação da Estação Elevatória da Conceição 69 536 

Remodelação do Sistema Elevatório de Praias do Sado (2ª Fase - 
Remodelação da conduta elevatória) 

542 720 

Estação Elevatória do Ferro de Engomar 183 639 

INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO   

Reformulação dos Sistema Drenagem e Tratamento de Faralhão e 
Pontes - 3ª Fase - Desativação das ETAR 

560 936 

Intervenções de reabilitação do edifício de apoio  da ETAR de Setúbal 42 400 

Instalação de processo de tratamento do biogás na ETAR de Setúbal 159 000 

DESCARREGADORES DE TEMPESTADE   

Construção de Descarregadores de Tempestade 300 000 

TOTAL 7 407 288 
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6. INVESTIMENTOS 

A partir do Capítulo 3 - DIAGNÓSTICO DO ESTADO DOS SISTEMAS, conjugado com o 

conteúdo do Capítulo 4 - SOLUÇÃO PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS 

SISTEMAS, definiu-se uma proposta de Plano de Investimentos a 10 anos (obras com os 

valores previstos no PDC e nos planos bienais de AdS, atualizados entre 10% e 12%), 

consubstanciada no cronograma em Anexo, uma peça fundamental do presente Relatório. 

Optou-se por incluir no Mapa de Investimentos um conjunto de comentários, na coluna de 

Observações, os quais facilitam a leitura e a compreensão da razão de ser de cada uma das 

ações. Mais abaixo, no presente capítulo, encontra-se a explicitação que nos parece 

apropriada para um cabal alcance interpretativo do respetivo conteúdo.    

Do Plano de Investimentos foram excluídas as obras da esfera do sistema em Alta de 

Saneamento, da responsabilidade da SIMARSUL, entidade que pelo menos em 1 de janeiro 

de 2023, em conformidade com o disposto no nº 8 do artº 30º do DL 34/2017, deverá tomar 

conta da gestão do Sistema em Alta de Águas Residuais Domésticas do Concelho de Setúbal, 

com todas as consequências que tal implica, nomeadamente a responsabilidade, pelos 

projetos, obras, operação/manutenção, em suma a exploração e a gestão integrais do 

Transporte, Tratamento, Rejeição em Meio Recetor de ARD (Saneamento em Alta). 

Todavia, o Capítulo 5 – SIMARSUL, contém a listagem do conjunto de obras previstas no 

PDC e nos Planos Bienais de AdS, repartidas pelas respetivas funções no Sistema em Alta, 

acompanhadas das estimativas de custo (valores indicativos do PDC e planos bienais de 

AdS), o que permite desde logo estabelecer a ponte para o desenvolvimento do processo de 

análise das condições técnicas e económico-financeiras tendo em vista o arranque da nova 

entidade Gestora em Alta de Saneamento do Concelho de Setúbal, a SIMARSUL.    

A proposta de Plano das obras a realizar a 10 anos para a Alta e Baixa de Água e para a 

Baixa de Saneamento, contém dois conjuntos distintos de preocupações: distribuir no tempo 

as ações estruturantes fundamentais para dar sustentabilidade aos sistemas de água e 

saneamento, em condições de manter o serviço público e de o prestar a um bom nível, em 

termos de conforto e segurança, e por outro lado, manter a reabilitação dos mesmos ao longo 

do tempo de modo a que não sejam reduzidas as respetivas condições de operacionalidade 

e eficácia, com a maior eficiência  possível. 

Acrescem ainda, embora com menos expressão, especialmente no que respeita à rede de 

saneamento, a necessidade de construção de redes de coletores na zona da Salmoura em 

Azeitão e nas zonas de Vale da Rosa e da Gâmbia, por um lado e a necessidade de separar 

as atuais redes unitárias, duplicando em muitos casos o respetivo comprimento. Tal encontra 
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reflexo na proposta de investimento em ampliação, podendo atingir a extensão de cerca de 

55 km no período do Plano.  

Já na parte da rede de distribuição de água, a necessidade de ampliação da rede é muito 

inferior, atendendo ao elevado grau de cobertura da mesma. Para a extensão da rede de água 

os valores propostos são significativamente inferiores (500 m/ano nos primeiros 3 anos e 200 

m/ano, nos seguintes, reflexo da elevada cobertura do território com abastecimento de água.  

Os cronogramas das diversas ações, não podem deixar de refletir no imediato, aquelas que 

constituem as prioridades maiores de intervenção nos sistemas, de que se destacam, no 

imediato, para o Abastecimento de Água:  

- As ações S-CAP-6, S-CAP-7, S-AD-16, S-RES-04, S-EE-05 e S-EE-06, conjunto de obras 

para a Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista, a 

implementar em 5 anos, as quais permitem acautelar desde logo o potencial risco de um 

eventual colapso das captações CBR3 e JK1 de Faralhão, e subsequente risco de falta de 

água, a partir da construção de um novo furo de captação, e consolidam o papel principal do 

pólo de captações de Faralhão, na sustentabilidade do Subsistema de Bela Vista (elevação 

desde o novo reservatório de 4 500 m3 de Faralhão diretamente para a Bela Vista); 

- A ação S-AD-7, Conduta de ligação Farol da Azeda / Pinheirinhos Elevado - 2ª Fase, a 

realizar nos 3 primeiros anos do Plano, e que complementa os trabalhos da 1ª fase desta 

conduta, e que marca em definitivo o papel principal no Sistema de Setúbal do pólo de 

captações de Pinhal das Espanholas, fornecedor de água ao centro de distribuição de Farol 

da Azeda,  e neste caso, a conclusão do ramo Farol da Azeda-Pinheirinhos (o outro, em 

serviço há cerca de 15 anos é o ramo Farol da Azeda-Brancanes). Releva-se no subsistema 

Farol da Azeda-Pinheirinhos, a importância do aumento de resiliência do mesmo, pois é na 

respetiva área de influência que se localiza o Hospital Distrital de Setúbal; 

- O conjunto de ações A-RES-1, A-AD-2, A-EE-1 e A-EE-2, relativas ao Reforço do Sistema 

Adutor Pinhal Negreiros – Bassaqueira, a concretizar na primeira metade do Plano, 

contemplando a remodelação da estação elevatória existente em Pinhal Negreiros, a 

execução de uma nova conduta adutora entre a captação e o Reservatório da Bassaqueira, 

e a ampliação da capacidade de reserva, em todo o Sistema de Azeitão.  

Com estas intervenções em Azeitão, Bassaqueira, consolida-se como centro de distribuição 

de água, com mais um reservatório de 2 500 m3, a que se seguirão, em ações subsequentes, 

a construção do reservatório da zona Baixa de Vendas com 4 000 m3, o reservatório da zona 

Alta de Vendas com 1 500 m3, do lado nascente, e do lado poente, o reservatório de S. 

Domingos – 1 000 m3, e Portela - 500 m3. Contudo, ao nível da origem de água, exige-se a 
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substituição do furo de captação PS1 de Pinhal Negreiros, com mais de 25 anos de atividade 

(ação A-CAP-4); 

- Finalmente a ação RRA, determinante para a redução de perdas devidas nomeadamente ao 

elevado número de fugas/roturas, e para a resolução do problema da substituição das 

condutas antigas em fibrocimento, comporta um valor global de ± 7,0 M € para o período do 

Plano, o que equivale a prever uma reabilitação de cerca de 60 Km de condutas. 

Esta extensão de condutas a reabilitar, apesar de significar uma taxa de reabilitação variável 

(os indicadores da ERSAR recomendam de 1% a 4%), poderá vir a revelar-se de difícil 

concretização, atendendo não só às dificuldades de realização de obras em espaço público 

consolidado, por vezes fortemente ocupado por redes de diversos operadores, e à própria 

disponibilidade de empresas qualificadas para a execução das obras nos prazos previstos.  

Na parte das Águas Residuais, a menos dos investimentos na Alta, que certamente serão 

objeto de uma proposta de plano que a Simarsul elaborará em articulação com o Município 

de Setúbal, há que abordar o conteúdo da ação RRS, com um valor de ± 9,0 M €, para o 

decénio, o equivalente a reabilitar cerca de 60 Km de coletores, representando neste caso 

uma taxa > 1% ao ano, em linha com a recomendação da ERSAR (1% a 4% ao ano), 

avançando-se o mesmo tipo de preocupações relativas às obras em meio urbano consolidado. 

Trata-se de uma ação muito importante para a resolução de dois problemas principais: a 

redução drástica do número elevado de obstruções registadas (quando não associadas a 

problemas de falta de manutenção das redes), e a separação das águas domésticas das 

águas pluviais, nos casos em que  o escoamento ocorre em coletores unitários, com impactes 

negativos, quer na afluência de caudais indevidos às ETAR`s, quer na degradação do meio 

ambiente com a descarga de águas poluentes em meio recetor natural. A resolução do 

problema das redes unitárias existentes obriga assim, à construção de coletores separativos, 

para o escoamento das águas residuais domésticas, e para o escoamento das águas pluviais. 

Apresenta-se seguidamente o PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O PERÍODO DE 10 

ANOS, previstos para o Sistema de Abastecimento de Água e para o Sistema de Drenagem 

de Águas Residuais Domésticas, com um valor médio anual de investimento a 10 anos de 

4,25 M €/ano (2,46 M €/ano AA, 1,79 M €/ano ARD) sendo de referir que se deverá considerar 

nos valores de orçamento indicados para as obras previstas, uma verba de 10% para a 

elaboração de projetos e fiscalização (projeto - 4%, fiscalização - 6%). 

Setúbal 17 03 2022 
 
Francisco M.C. Lobo Soares  
(Eng. Civil Sénior – OE 18 222, Especialista em Águas e Saneamento) 
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ANEXO 

Plano de Investimentos a 10 anos



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Total Const.Civil Equipam. Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

605 982 265 206 340 776 0 141 820 0 72 766 0 12 801 37 820 0 0 0 115 000 111 430 0 114 346 0 0 0 0 0 0

S-CAP-2 Furo em Pinhal das Espanholas - PE1 S/P 182 340 70 910 111 430 70 910 111 430

Com o aumento da área de influência do Reserv Pinheirinhos
Elevado após construção da obra S-AD-7, exige-se maior
produtividade no Polo Pinhal Espanholas por forma a garantir as
solicitações futuras com a fiabilidade desejável.

S-CAP-3 Furo em Pinhal das Espanholas - PE2 S/P 187 112 72 766 114 346 72 766 114 346

Com o aumento da área de influência do Reserv Pinheirinhos
Elevado após construção da obra S-AD-7, exige-se maior
produtividade no Polo Pinhal Espanholas por forma a garantir as
solicitações futuras com a fiabilidade desejável.

S-CAP-6
Execução de uma nova captação subterrânea F1 no Faralhão (abertura
do furo)

PE 70 910 70 910 0 70 910
Captação a executar durante a realização da obra Restruturação
do Sistema de Abastecimento de água Faralhão-Bela Vista. 

S-CAP-14 Desativação do furo JK1 (Faralhão) S/P 12 801 12 801 0 12 801
Furo de captação a desativar após realização das obras de reforço
Faralhão- Bela Vista. 

S-CAP-16 Desativação dos furos JK6 e JK5 de Poço Mouro S/P 24 853 24 853 0 24 853

Obra a executar por razões de longevidade das captações, baixa
produtividade e deterioração da qualidade da água. A realização
desta ação exige que as obras relativas à Restruturação do
Sistema Faralhão-Bela Vista estejam concluídas e em serviço.

A-CAP-7 Selagem do furo JK12 (Perú) S/P 12 967 12 967 0 12 967
Obra a concretizar após execução da reformulação do eixo de
abastecimento de água Bassaqueira/S. Domingos/S. Pedro.

A-CAP-4 Substituição do furo  em Pinhal Negreiros (PS1) S/P 115 000 0 115 000 115 000
Captação com mais de 25 anos. Reposição da capacidade de
produção neste pólo de captação para garantia da
disponibilidade de água na origem.

14 518 547 12 778 094 1 740 453 140 000 1 291 575 1 765 011 2 148 319 1 570 759 2 070 133 1 430 687 891 793 992 427 477 391 0 0 323 243 431 396 479 125 506 688 0 0 0 0

S-AD-2 Remodelação da conduta Algeruz / Pinheirinhos EP 1 413 871 1 413 871 0 465 216 471 264 477 391

Conduta adutora Algeruz-Pinheirinhos, estruturante no
abastecimento de água a Setúbal, é uma conduta DN500, com
troços em fibrocimento e betão, implantados nas décadas de 50
e 70. Trata-se de uma conduta de idade avançada. Obra a
executar após Faralhão/Bela Vista; Pinhal Negreiros /Bassaqueira;
Bassaqueira/Vendas e Carrascal/Forte Velho, cuja construção vai
para além do ano 10. Valor Total - 2750000 € .

S-AD-7 Conduta de ligação Farol da Azeda / Pinheirinhos Elevado - 2ª Fase PE 539 535 539 535 0 65 000 202 600 271 935

Conduta estruturante do sistema de abastecimento de Setúbal, 
dará continuidade à conduta construída da 1ª Fase. A ampliação 
da área de influência do sub-sistema do Farol da Azeda, exige a 
construção desta conduta para estabilização das pressões e 
melhoria do serviço prestado

S-AD-8                       
S-AD-9

Condutas de ligação HP Pinheirinhos Elevado / rede S/P 410 277 410 277 0 410 277
Obra tendo em vista o alargamento da área de influência do sub-
sistema do Farol da Azeda à área atualmente servida pelo 
reservatório de Pinheirinhos Elevado.

S-AD-11
Ligações da conduta de Farol da Azeda a Vale da Rosa e Vale da
Rosa/Bela Vista

S/P 220 348 220 348 0 109 463 110 886

Para a melhoria das condições de pressão na Quinta da Amizade,
Quinta da Serralheira e Vale Ana Gomes, passando a ser servidas
a partir do sistema do Farol da Azeda. Exige aumento da
produtividade no pólo de captação de Pinhal das Espanholas

S-AD-13 Condutas com origem no reservatório do Carrascal S/P 151 281 151 281 0 151 281
A concretizar após execução de reformulação dos sistemas de
abastecimento Brancanes/Forte Velho.

S-AD-15
Construção da conduta distribuidora com origem no Reservatório de
Brancanes

S/P 486 261 486 261 0 486 261
A concretizar após execução de reformulação dos sistemas de
abastecimento Brancanes/Forte Velho.

S-AD-5
S-AD-6

S-AD-12
S-RES-1
S-EE-1
S-EE-2

Reestruturação do Sistema de abastecimento de água Brancanes Forte
Velho (EP)

EP 2 687 298 2 146 765 540 532 389 944 395 013 537 042 560 024 264 742 268 521 272 012

Investimento estruturante no abastecimento de água à cidade de
Setúbal, uma vez que, globalmente, permitirá aumentar a
fiabilidade do abastecimento, melhorar a qualidade de serviço e
melhorar a eficiência energética do sistema, por via da ampliação
da capacidade de reserva, adequação das pressões de serviço
(atualmente acima do nível médio desejado),entre as
componentes de adução e distribuição que, cumulativamente,
contribui para o aumento da fiabilidade do abastecimento
consequente redução de perdas de água e melhoria da eficiência
no bombeamento, também conseguida pela separação das duas
funções.

S-CAP-6                     
S-CAP-7                       
S-AD-16                 
S-RES-04                     
S-EE-05                       
S-EE-06

Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e
Bela Vista

PE 1 767 037 1 322 917 444 121 30 000 435 590 441 253 395 013 21 060 220 626 223 494

Obra a realizar para superar as deficiências de disponibilidade nas
atuais origens da água, de capacidade de reserva e ajustamento
de condutas, tendo em vista a obtenção de um sistema
equilibrado em termos de investimento fixo e custos de
exploração e manutenção.

A-RES-1                     
A-AD-2                    
A-EE-1                    
A-EE-2

Reforço do Sistema Adutor PinhaL Negreiros - Bassaqueira PE 3 187 791 2 666 668 521 123 45 000 653 385 661 879 670 483 315 907 320 014 102 617 207 902 210 605

Após aumento da disponibilidade na origem de Pinhal de
Negreiros, há que realizar o reforço do Sistema Adutor Pinhal de
Negreiros/Bassaqueira (origem do abastecimento aos sistemas de
S. Domingos e Vendas) com a remodelação da estação elevatória
existente, a execução de uma nova conduta adutora e a
ampliação da capacidade de reserva.

A-AD-4
A-AD-9
A-RES-3
A-EE-5

Reformulação do Eixo de Abastecimento de Água Bassaqueira - Vendas
de Azeitão 

NT 2 325 043 2 090 367 234 677 687 809 696 750 705 808 234 677

Assim que forem executadas as obras de reforço do sistema 

adutor Pinhal de Negreiros/Bassaqueira, a reestruturação do 

sistema de abastecimento de água a Azeitão terá uma 2ª fase 

correspondente à criação de um patamar de pressão intermédio 

entre Bassaqueira e Vendas de Azeitão, mediante a construção de 

um reservatório designado de Vendas Zona Baixa. Este 

reservatório viabilizará a redefinição das áreas de influência, com 

melhor adequação das condições de pressão nas áreas servidas, o 

que vai contribuir diretamente para a melhoria da eficiência 

energética e aumento da capacidade de reserva disponível no 

sistema.

A-AD-5 Conduta Adutora Bassaqueira - S. Domingos S/P 182 520 182 520 0 90 671 91 849 Ver A-AD-6 e A-AD-7

A-AD-8 Conduta Distribuidora com origem na Bassaqueira S/P 807 238 807 238 0 265 611 269 064 272 562
Obra a realizar após a execução da obras de Reforço do Sistema 
Adutor PinhaL Negreiros - Bassaqueira.

A-AD-6 Conduta Adutora Bassaqueira - S. Pedro S/P 295 495 295 495 0 128 005 167 490

A-AD-7 Conduta Adutora S.Pedro - Portela S/P 44 551 44 551 0 44 551

635 068 635 068 0 0 337 329 0 0 0 0 0 297 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S-RES-7                   
S-RES-9

Beneficiação do Reservatório de Carrascal e Bela Vista Apoiado PE 91 170 91 170 0 91 170

Necessidade de reabilitação, que inclui o tratamento e pintura 

das superfícies exteriores de ambos e a impermeabilização da 

cobertura do reservatório de Bela Vista Apoiado.

S-RES-10 Beneficiação do Reservatório de Pinheirinhos Apoiado S/P 246 159 246 159 0 246 159
Necessidades de reabilitação, reparação de fissuras existentes,
tratamento e pintura de superfícies interiores e exteriores,
impermeabilização da cobertura e tratamento de serralharias.

A-RES-5 Construção do Reservatório da Portela NT 297 739 297 739 0 297 739 Ver A-AD-6 e A-AD-7

1 192 161 562 130 630 031 0 101 300 150 847 0 0 40 428 90 985 0 88 709 89 862 0 0 35 916 0 0 43 842 38 361 118 767 0 393 145

S-EE-8 Construção do Hidropressor do Carrascal S/P 90 985 90 985 0 90 985
Obra a construir após realização das obras de Restruturação do 
sub-sistema de Brancanes -Forte Velho.

S-EE-9 Construção do Hidropressor de Pinheirinhos S/P 571 716 178 570 393 145 88 709 89 862 393 145
Obra cuja construção será avaliada após a concretização e a
consolidação das obras S-AD-7.

S-EE-4 Remodelação da Estação Elevatória de Algeruz S/P 252 147 252 147 0 101 300 150 847
A Estação Elevatória de Algeruz, com mais de 50 anos, já atingiu o 
fim de vida útil

A-EE-4 Remodelação da Estação Elevatória Bassaqueira - S. Domingos S/P 118 767 0 118 767 118 767 Ver A-AD-6 e A-AD-7

A-EE-6 Construção da Estação Elevatória Bassaqueira - S.Pedro S/P 84 270 40 428 43 842 40 428 43 842 Ver A-AD-6 e A-AD-7

A-EE-7 Remodelação da Estação Elevatória (S.Pedro/Portela) S/P 38 361 0 38 361 38 361 Ver A-AD-6 e A-AD-7

A-EE-9 Remodelação da CH Casais da Serra S/P 35 916 0 35 916 35 916 Equipamento com  idade avançada.

7 273 863 7 273 863 0 205 000 607 800 615 701 623 706 842 418 853 370 864 463 875 702 887 086 898 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RRA Reabilitação/remodelação das redes de distribuição de água 7 273 863 7 273 863 0 205 000 607 800 615 701 623 706 842 418 853 370 864 463 875 702 887 086 898 618
No 1º ano prevê-se reabilitar cerca de 1700 m, do 2º ao 4º cerca 
de 5 000m/ano e mais de 7 000/ano do 5º ao 10º ano, no limite 
inferior do intervalo do indicador da ERSAR (1%-4%).

363 948 363 948 0 60 000 60 780 61 570 24 948 25 273 25 601 25 934 26 271 26 613 26 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARA Ampliação de redes de distribuição de água 363 948 363 948 0 60 000 60 780 61 570 24 948 25 273 25 601 25 934 26 271 26 613 26 959
Construção de 500 m/ano nos primeiros 3 anos e cerca de 200

m/ano nos restantes anos. 

24 589 569 21 878 309 2 711 260 405 000 2 540 604 2 593 129 2 869 738 2 438 450 3 002 332 2 449 890 2 091 504 1 994 834 1 492 829 115 000 111 430 359 159 545 742 479 125 550 530 38 361 118 767 0 393 145

9 322 884 9 322 884 0 159 000 966 402 978 965 991 692 1 004 584 1 017 643 1 030 873 1 044 274 1 057 850 1 071 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RRS Reabilitação/remodelação das redes de drenagem 9 322 884 9 322 884 0 159 000 966 402 978 965 991 692 1 004 584 1 017 643 1 030 873 1 044 274 1 057 850 1 071 602
1000 m no 1º ano, e entre 6500 m/ano e os 7000 m/ano do 2º 
ao 10º ano, cerca de 1,5 %/ano, no intervalo do indicador da 
ERSAR. 

8 538 559 8 538 559 0 742 000 901 975 913 701 539 921 753 438 763 233 962 148 974 656 987 326 1 000 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARS Ampliação de redes de saneamento 8 538 559 8 538 559 0 742 000 901 975 913 701 539 921 753 438 763 233 962 148 974 656 987 326 1 000 162

Construção de 4950 m no ano de arranque, mais de 6000m até 
ao 10º ano, com um ano de transição (4º ano) com 3600 m, 
prevendo-se no global construir cerca de 55 km, grande parte 
devido à separação das redes. 

17 861 443 17 861 443 0 901 000 1 868 377 1 892 666 1 531 613 1 758 022 1 780 876 1 993 021 2 018 930 2 045 176 2 071 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 451 012 39 739 753 2 711 260 1 306 000 4 408 981 4 485 795 4 401 351 4 196 471 4 783 208 4 442 910 4 110 433 4 040 010 3 564 592 115 000 111 430 359 159 545 742 479 125 550 530 38 361 118 767 0 393 145

Notas:  - A nomenclatura das obras está em conformidade com o PDC aprovado pela CMS

 - As obras do Sistema em Alta de águas residuais não constam do Plano uma vez que são da responsabilidade da SIMARSUL

AMPLIAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

S/P - Sem projeto;  PE - com projeto de execução; EP - com Estudo Prévio;  NT - Nota Técnica

REABILITAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO

AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO

TOTAL DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

TOTAL  de AA e  ARD

TOTAL  DE ABASTECIMENTPO DE ÁGUA

OBRAS NO SISTEMA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

Plano de Investimentos

CONDUTAS ADUTORAS/DISTRIBUIDORAS

RESERVATÓRIOS

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

REABILITAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Construção Civil
DESIGNAÇÃO

Fase do 
Projeto

A Execução da obra de Abastecimento de Água aos Substistemas
de S. Pedro e Portela a partir do Pólo de Captação de Pinhal
Negreiros, concluída no início de 2017, foi uma obra com caráter
urgente e transitório, cuja solução definitiva passa pela execução
de um sistema elevatório entre o Reservatório da Bassaqueira e o
Reservatório de S. Pedro, que se propõe executar no curto prazo,
dados os riscos associados à manutenção da solução transitória
no médio prazo.

Observações 

CAPTAÇÕES

Estimativa Orçamental sem IVA (€) Equipamento

OBRAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA


