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Saneamento nos Redondos
– Fernão Ferro – Seixal
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O Município do Seixal tem no seu território diversas áreas de reconversão.
Em algumas das áreas acima referidas, apesar de estarem executadas
grande parte das redes de drenagem de águas residuais domésticas, uma
pequena percentagem não se encontra em funcionamento, pois falta a
conclusão das ligações em baixa às redes da SIMARSUL.
Apresenta-se planta de localização dos Redondos com a delimitação das
á
áreas
com rede
d de
d drenagem
d
em funcionamento.
f
i
t
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Planta de Localização - Redondos
Área com rede de
saneamento em
Funcionamento a
drenar para
i n f r a e s t r u t u r a s já
j
existentes
Área com rede de
saneamento, atualmente,
com possibilidade de
drenagem, com a entrada
em funcionamento da
nova Estação Elevatória
dos Foros da Catrapona 2
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Redondos – Saneamento Zona Sul

ETAR FERNÃO FERRO

Área com rede de
saneamento em
funcionamento a
d r e n a r p a r a a E TA R
de Fernão Ferro
Estação Elevatória dos
A - Redondos (SIMARSUL)
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Redondos – Saneamento Zona Norte
Áreas com rede de saneamento a drenarem
para a ETAR da Cucena (SIMARSUL)
Com ligação através do Emissário das
Laranjeiras
Com ligação através da mini Estação
Elevatória dos Redondos Zona Nascente
Com ligação através da nova Estação
Elevatória dos Foros da Catrapona 2
Com ligação através do Emissário dos
Redondos da Catrapona e Estação
Elevatória Pinhal Couceiro
Com ligação através Estação
Elevatória Foros da Catrapona
A - Estação Elevatória dos Redondos (SIMARSUL)
B - Mini Estação Elevatória dos Redondos Zona
Nascente (Associação de Moradores / CM
Seixal)
C - Estação Elevatória Foros da Catrapona 2
(SIMARSUL)
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Saneamento nos Redondos
EE Foros da Catrapona 2
(SIMARSUL)

Mini EE Redondos Zona Nascente
(Associação de Moradores / CM Seixal)

Obras em
curso / a iniciar
Em fase
de projeto
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EE Foros da Catrapona 2
A Empreitada de Execução da Estação Elevatória de Foros da
Catrapona 2, promovida pela SIMARSUL, foi adjudicada à SADE
SADE--CGTH,
pelo valor de 114.000,00 euros e prazo de execução de 210 dias.
A EE Foros da Catrapona 2 foi dimensionada para um caudal de12 I/s
a 13 mca,
mca, estando previsto receber uma população total, no ano
horizonte, de cerca de 1960 habitantes.
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EE Foros da Catrapona 2

• Data de início da construção - 20/07/2016
• Data de conclusão - 06/02/2017
• Data de entrada em funcionamento - 07/06/2017
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Procedimento de ligação do Ramal de Saneamento para
edifícios existentes
1. Pedido de autorização de ligação do ramal domiciliário em impresso próprio da
Câmara Municipal do Seixal;
Seixal;
2. Declaração da AUGI em como as cedências estão feitas e tem regularizadas
todas as contas com a associação
associação;;
3. Taxas de alvará pagas
pagas;;
4 Análise dos serviços e comunicação ao munícipe do deferimento / indeferimento
4.
do pedido
pedido;;
5. Em caso de deferimento é informado o munícipe do valor do orçamento a pagar
pagar;;
6. Após pagamento, deverá o proprietário desinfetar e aterrar a fossa séptica e
efetuar a respetiva ligação à caixa de ramal existente no passeio (rede pública);
7. Qualquer

esclarecimento

pel.ambiente@cm-seixal.pt

pode

ser

prestado

através

do

email
email::
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