
 

 

 

 

 

NOVA EMPRESA DE SANEAMENTO NA REGIÃO DE LISBOA E OESTE 

 

Entra hoje em operação a Águas do Tejo Atlântico, empresa 

responsável pelo sistema multimunicipal de saneamento de águas 

residuais da Grande Lisboa e Oeste e que irá servir 23 municípios 

abrangendo cerca de 2,4 milhões de pessoas. 

 

28 de abril de 2017 – O Estado Português atribui hoje, sexta-feira, a concessão para 

a exploração e gestão do Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da 

Grande Lisboa e Oeste à empresa Águas do Tejo Atlântico, S.A. em cerimónia que se 

realiza na ETAR de Alcântara, em Lisboa, e que será presidida pelo ministro do 

Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. 

 

A Águas do Tejo Atlântico constitui o maior operador de saneamento do País, cujo 

sistema tem como utilizadores 23 municípios anteriormente utilizadores dos serviços de 

saneamento prestados pelas empresas Sanest, Simtejo e Águas do Oeste. Os municípios 

são os seguintes: Alcobaça, Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, 

Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cascais, Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Nazaré, 

Óbidos, Odivelas, Oeiras, Peniche, Rio Maior, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres 

Vedras e Vila Franca de Xira. 

 

No total, as operações abrangem uma população de cerca de 2,4 milhões de habitantes 

que serão servidas através de mais de 1.150 quilómetros de condutas, 292 Estações 

Elevatórias e 104 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), entre elas as duas 

maiores ETAR do País: a ETAR de Alcântara, em Lisboa, e a ETAR da Guia, em Cascais. 

 

O Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste 

foi criado por cisão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, que tinha resultado da agregação de sistemas 

concretizada pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio. Após a cisão, este sistema 

mantém-se em operação, tendo como utilizadores os municípios do Vale do Tejo. 

 



 

 

 

 

 

A Águas do Tejo Atlântico é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 

e tem como acionistas a AdP – Águas de Portugal, SGPS, SA, em representação do 

Estado Português, e os municípios servidos pelo sistema de saneamento. 

 

Garantindo a qualidade, a continuidade e a eficiência dos serviços públicos de águas, no 

sentido da proteção da saúde pública, do bem-estar das populações, da proteção do 

ambiente, da sustentabilidade económica e da acessibilidade aos serviços públicos, a nova 

empresa Águas do Tejo Atlântico assume por missão contribuir para o desenvolvimento 

da região da Grande Lisboa e Oeste.  
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