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•  Empresa Municipal, criada em 13 de Dezembro 
de 2007; 

 

•  Acionistas: Municípios de Almeirim, Alpiarça, 
Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de 
Magos e Torres Novas; 
 

• Início operação: 1 de maio de 2009; 
 

• Duração mínima do projeto: 40 anos. 

  

   

VISÃO GERAL 



Sistema Intermunicipal com um modelo 
inovador: 

  

MODELO 

 Horizontal: 

  

 Vertical: 

 agregação espacial e dos serviços de 
abastecimento de  água com os serviços 
de águas residuais 

    

 agregação da “alta” com a “baixa”: captação, 
tratamento, armazenamento e distribuição 
da água  na casa do consumidor 



AR em números: 

• 170 colaboradores (2,27 colaboradores/1000 
clientes) 

• 150.000 habitantes, utilizadores dos sistemas 

•  75.000 clientes 

•  Território com 3.300 Km2 

•  Volume de negócios: 15,3 M € 

•  Investimento total até 2017: 131 M € 
 

 

 

DIMENSÃO  



INVESTIMENTO 

Os investimentos já executados desde o início de atividade da empresa até ao final 
do ano de 2015, permitiram a concretização física das seguintes infraestruturas: 
 
Saneamento de águas residuais 

23 ETAR novas e 15 remodeladas 
31 EE novas e 14 remodeladas 
42 Km de intercetores novos e 8 remodelados 
234 de redes de saneamento novas e 12 remodelados 
 

Abastecimento de água 
29 Captações novas e 12 remodeladas 
35 Reservatórios novos e 29 remodelados 
25 EE novas e 4 remodeladas 
17 ETA novas 
193 Km de sistema adutor novo e 1 remodelado 
9 Km de rede de abastecimento nova e 63 remodelados 

 



INVESTIMENTO 

Através da realização destes investimentos, bem como da otimização 
da gestão e exploração dos sistemas foi possível: 
 
• Reduzir a água não faturada de 52% em 2009 para 34% no final de 

2015; 
 

• Duplicar a capacidade de reserva de água; 
 

• Melhorar os índices de qualidade da água de 98,48% em 2009 
para mais de 99,6% no final de 2015; 
 

• Duplicar o volume de água residual tratada; 
 

• Melhorar o índice de cumprimento nas descargas de águas 
residuais, passando de 57% em 2009 para mais de 90%. 



A importância de alargar 
horizontes… 

De há alguns anos a esta parte, a AR entendeu que deveria 
prosseguir uma estratégia de cooperação e proximidade com outras 
entidades, designadamente em termos internacionais: 
 

• Membro da Direção da ACQUEAU – EUREKA Cluster for Water; 
 

• Membro do SPADIS – Action Group da EIP Water; 
 

• Envolvimento mais ativo nas iniciativas da PPA. 
 

 



A importância de alargar 
horizontes… 

No âmbito do envolvimento mais ativo nas iniciativas da PPA, foi 
definido o objetivo de estabelecer parcerias com EG de outros 
países, designadamente da CPLP; 
 

Quais as razões para a definição desse objetivo? 
 
• Partilha de conhecimento e experiências; 

 
• Potenciar as dinâmicas de cooperação; 

 
• Motivar os quadros da empresa; 

 
• Contribuir para a internacionalização do setor. 
 
 



A importância de alargar 
horizontes… 

Um primeiro passo para alcançar esse objetivo foi a participação no 
3rd Global WOPs Congress, que teve lugar em setembro de 2015, em 
Barcelona; 
 

A partir desse momento, foram identificados possíveis “alvos” para o 
estabelecimento de parcerias – capitalizar relações institucionais já 
existentes; 
 

Participação ativa na iniciativa P3LP – constituição como “entidade 
de acolhimento” de uma das Missões Inversas. 
 



A importância de alargar 
horizontes… 

O que podemos oferecer? 
 

• Experiência na gestão de um Sistema Intermunicipal; 
 

• Experiência na gestão integrada da “alta” e da “baixa”, no 
abastecimento de água e no saneamento; 
 

• Experiência na gestão de pequenos e médios sistemas; 
 

• Redução de água não faturada; 
 

• Planeamento, gestão e acompanhamento de obras. 
 
 

 



JUNTOS, ESTAMOS A CONSTRUIR O 
FUTURO! 

 
 

 

 

 

 

www.aguasdoribatejo.com 

 

 

 

 


