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Saneamento nos RedondosSaneamento nos Redondos
–– Fernão Ferro Fernão Ferro –– SeixalSeixal
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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 d d d f i táreas com rede de drenagem em funcionamento.
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Planta de Localização Planta de Localização -- RedondosRedondosPlanta de Localização Planta de Localização -- RedondosRedondos
Área com rede de  Área  com rede de  
saneamento emsaneamento emsaneamento emsaneamento em
Funcionamento a  Funcionamento a  
drenar  para  drenar  para  
in f raestruturas  já  in f raestruturas  já  jj
ex is tentesexistentes

Área com rede de Área com rede de 
saneamento, atualmente,saneamento, atualmente,
com possibilidade de com possibilidade de 
drenagem, com a entrada drenagem, com a entrada 
em funcionamento da em funcionamento da 
nova Estação Elevatória nova Estação Elevatória 
dos Foros da Catrapona 2 dos Foros da Catrapona 2 
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Redondos Redondos –– Saneamento Zona SulSaneamento Zona SulRedondos Redondos –– Saneamento Zona SulSaneamento Zona Sul
Área com rede de  Área  com rede de  
saneamento emsaneamento emsaneamento emsaneamento em
funcionamento a  funcionamento a  
drenar  para  a  ETAR drenar  para  a  ETAR 
de Fernão Ferrode Fernão Ferro

ETAR FERNÃO FERRO

Estação Elevatória dos Estação Elevatória dos 
Redondos (SIMARSUL)Redondos (SIMARSUL)A - Redondos (SIMARSUL)Redondos (SIMARSUL)
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Redondos Redondos –– Saneamento Zona NorteSaneamento Zona Norte
Áreas com rede de saneamento a drenarem Áreas com rede de saneamento a drenarem Áreas com rede de saneamento a drenarem Áreas com rede de saneamento a drenarem 

para a ETAR da Cucena (SIMARSUL)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 do Emissário dos

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

Estação Elevatória dos Redondos (SIMARSUL)Estação Elevatória dos Redondos (SIMARSUL)A -

Elevatória  Foros da Catrapona

Mini Estação Elevatória dos Redondos  Zona Mini Estação Elevatória dos Redondos  Zona 
Nascente (Associação de Moradores / CM Nascente (Associação de Moradores / CM 
Seixal) Seixal) 

B -

Estação Elevatória Foros da Estação Elevatória Foros da CatraponaCatrapona 2 2 C - Estação Elevatória Foros da Estação Elevatória Foros da CatraponaCatrapona 2 2 
(SIMARSUL)(SIMARSUL)

C 
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Saneamento nos RedondosSaneamento nos RedondosSaneamento nos RedondosSaneamento nos Redondos
EE Foros da EE Foros da CatraponaCatrapona 2 2 

(SIMARSUL)(SIMARSUL)
Mini EE Redondos Zona Nascente Mini EE Redondos Zona Nascente 

(Associação de Moradores / CM Seixal) (Associação de Moradores / CM Seixal) (SIMARSUL)(SIMARSUL) (Associação de Moradores / CM Seixal) (Associação de Moradores / CM Seixal) 

Obras emObras em
cursocurso / a iniciar/ a iniciar

EmEm fasefase
dede projetoprojeto

cursocurso / a iniciar/ a iniciar
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EE Foros da EE Foros da CatraponaCatrapona 22EE Foros da EE Foros da CatraponaCatrapona 22

A Empreitada de Execução da Estação Elevatória de Foros da A Empreitada de Execução da Estação Elevatória de Foros da 

CatraponaCatrapona 2, promovida pela SIMARSUL, foi adjudicada à SADE2, promovida pela SIMARSUL, foi adjudicada à SADE--CGTH, CGTH, 

pelo valor de 114.000,00 euros e prazo de execução de 210 dias.pelo valor de 114.000,00 euros e prazo de execução de 210 dias.

A EE Foros da A EE Foros da CatraponaCatrapona 2 foi dimensionada para um caudal de12 I/s 2 foi dimensionada para um caudal de12 I/s 

a 13 a 13 mcamca, estando previsto receber uma população total, no ano , estando previsto receber uma população total, no ano 

horizonte, de cerca de 1960 habitantes.horizonte, de cerca de 1960 habitantes.
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EE Foros da EE Foros da CatraponaCatrapona 22EE Foros da EE Foros da CatraponaCatrapona 22

•• Data de início da construção Data de início da construção -- 20/07/201620/07/2016

•• Data de conclusão Data de conclusão -- 06/02/2017 06/02/2017 

•• Data de entrada em funcionamento Data de entrada em funcionamento -- 07/06/201707/06/2017
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ProcedimentoProcedimento dede ligaçãoligação dodo RamalRamal dede SaneamentoSaneamento parapara

edifíciosedifícios existentesexistentes
1.1. PedidoPedido dede autorizaçãoautorização dede ligaçãoligação dodo ramalramal domiciliáriodomiciliário emem impressoimpresso própriopróprio dada

CâmaraCâmara MunicipalMunicipal dodo SeixalSeixal;;

2.2. DeclaraçãoDeclaração dada AUGIAUGI emem comocomo asas cedênciascedências estãoestão feitasfeitas ee temtem regularizadasregularizadas

todastodas asas contascontas comcom aa associaçãoassociação;;

3.3. TaxasTaxas dede alvaráalvará pagaspagas;;

44 AnáliseAnálise dosdos serviçosserviços ee comunicaçãocomunicação aoao munícipemunícipe dodo deferimentodeferimento // indeferimentoindeferimento4.4. AnáliseAnálise dosdos serviçosserviços ee comunicaçãocomunicação aoao munícipemunícipe dodo deferimentodeferimento // indeferimentoindeferimento

dodo pedidopedido;;

5.5. EmEm casocaso dede deferimentodeferimento éé informadoinformado oo munícipemunícipe dodo valorvalor dodo orçamentoorçamento aa pagarpagar;;

6.6. ApósApós pagamento,pagamento, deverádeverá oo proprietárioproprietário desinfetardesinfetar ee aterraraterrar aa fossafossa sépticaséptica ee

efetuarefetuar aa respetivarespetiva ligaçãoligação àà caixacaixa dede ramalramal existenteexistente nono passeiopasseio (rede(rede pública)pública);;
7.7. QualquerQualquer esclarecimentoesclarecimento podepode serser prestadoprestado atravésatravés dodo emailemail::

pel.ambiente@cm-seixal.pt
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