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Porque devemos utilizar, de forma devida, as canalizações? 

A ABMG inicia a publicação, periódica, de uma newsletter, como forma de melhor poder 
informar quem queira ser informado e para poder demonstrar o alcance das suas inúmeras 
atividades e qual o efeito que as mesmas implicam e influem na vida dos cidadãos que 
servimos.

É um instrumento informativo e esclarecedor e nada mais do que isso, com a singela e humilde 
pretensão de dar continuidade à ampla divulgação de tudo aquilo que interessa destacar, com 
referência aos serviços que prestamos e, ainda, para prosseguirmos com a integração na 
vivência comunitária do quotidiano dos três municípios que constituem a empresa.

É, por fim, mais uma abertura à sociedade civil, sujeitando-nos ao valioso e pertinente 
escrutínio de todos, que convidamos a participar e a envolver-se connosco, pois só com a visão 
integrada e interessada da população – verdadeira razão da nossa existência – podemos 
atingir o patamar de excelência a que nos propomos.

ABMG lança a campanha «No Sanita, Lixo Não!» com o objetivo 
de alertar os utilizadores para a não colocação de resíduos 
impróprios nos esgotos. 
A preocupação pelo meio ambiente está cada vez mais presente nas 
nossas vidas e é essencial que mantenhamos uma responsabilidade e 
um compromisso para com o planeta, promovendo a sustentabilidade.

Ao colocarmos os resíduos nos sítios próprios para o efeito 
conseguimos evitar entupimentos nas redes e diminuíamos as 
dificuldades, que se verificam, nos processos de  tratamentos das águas 
residuais. 

A presença de quantidades significativas de resíduos impróprios nos 
esgotos domésticos como: toalhitas, fraldas, cotonetes, cabelos, sopa 
ou óleo, gera entupimentos nas redes de transporte das águas residuais 
até à ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) contribuindo 
assim para a degradação das infraestruturas, dificultando os próprios 
processos de tratamento de águas residuais que são essenciais para 
garantir uma devolução ambientalmente correta dos efluentes.

Contribuímos para o bom funcionamento das redes de saneamento, reduzindo o número de entupimentos e inundações 
em nossa casa, no nosso prédio e na via pública. 

Melhoramos o desempenho das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).

Garantimos a qualidade de vida e do Meio Ambiente. 

A presença de quantidades significativas de resíduos nos esgotos gera entupimentos nas redes de transporte das águas 
residuais até à ETAR e contribui para a degradação das infraestruturas, dificultando os próprios processos de tratamento das 
águas residuais que são essenciais para garantir uma devolução ambientalmente correta dos efluentes. 

É cada vez mais importante que a população mantenha uma preocupação constante com o meio ambiente de forma a poder 
preservá-lo. Faz parte da missão da ABMG alertar e sensibilizar os consumidores para que cada um de nós se torne, cada vez, 
mais sustentável.

Porque é que o tratamento dos esgotos é importante? 

Os canos que estão debaixo dos nossos pés transportam a água que sai das nossas casas até à Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR). 

A ABMG faz o seu tratamento e devolve a água ao meio ambiente com qualidade. 

Sabe o que não deve ir para o esgoto?
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ABMG apresenta o concurso escolar «A Água que Queremos Para o Futuro», destinado aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, das escolas dos 
municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure. A empresa incentiva os alunos a desenvolverem trabalhos – desenho, vídeo, 
animação, fotografia, canção ou paisagem sonora – centrados no tema da água e nas questões associadas à biodiversidade, 
alterações climáticas e legados de água. 

Nuno Campilho, diretor-geral da empresa, justifica a pertinência do concurso, considerando que “é de extrema importância 
consciencializar os mais novos para a temática da água e entender a sua perspetiva sobre o assunto.” Sobre a atividade, o 
responsável, espera que “reforce a ligação entre a empresa e a comunidade educativa” acrescentando ainda que “é fulcral que as 
gerações vindouras entendam que a água é um recurso finito e escasso e que o seu futuro depende dos comportamentos que  
adotamos, sendo por isso essencial promover usos mais sustentáveis”.

O concurso está enquadrado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e na Agenda 2030 que definem as prioridades e 
aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e os alunos podem enviar os trabalhos até ao dia 13 de dezembro de 
2022.

A ABMG lança também a 1ª edição do concurso para escolas «Água Para Todos» com o objetivo de comemorar o Dia Mundial da 
Água. O concurso pretende promover a eficiência hídrica das escolas através de campanhas de sensibilizaçãorealizadas pelos 
alunos, bem como motivar a comunidade escolar, envolvendo professores, alunos e famílias, para a adoção de medidas de redução 
dos consumos que se traduzam na alteração de comportamentos e na redução do desperdício e/ou consumo.
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Sabe que pode atualizar os seus dados de forma a ser informado 
relativamente aos avisos de interrupção do abastecimento de água, 
notícias sobre investimentos e/ou intervenções, assim como todas as 
atualizações relacionadas com o serviço? 

Estamos todos cientes de que os tempos atuais exigem formas cada vez 
mais ágeis de contacto e, para tal, é essencial que as informações 
cheguem de forma efetiva e quase em tempo real. Desta forma, ao 
atualizar os seus dados (telefone, morada e email) está a contribuir 
para que esta relação seja mais fácil e direta. 

Pode proceder a esta atualização através do preenchimento de um 
formulário, disponível no site www.abmg.pt, nos balcões de 
atendimento ou com os leitores. É necessário manter atualizados o 
número de contribuinte, email, telefone (preferencialmente 
telemóvel), morada para envio de faturas e os dados relativos ao local 
de consumo.

Em caso de dúvida, pode entrar em contacto através dos canais 
habituais (telefone, email e redes sociais) ou nos balcões de 
atendimento em Mira, Montemor-o-Velho e Soure. 

«Seja o primeiro a saber que a ABMG estará cá para resolver!»

Caso exista uma rede pública de abastecimento de água e 
ou de saneamento de águas residuais disponível a menos 
de 20 metros do limite da propriedade, o utilizador é 
obrigado a efetuar a ligação. Nestas situações, devem ser 
abandonadas as soluções privativas de abastecimento de 
água para consumo humano ou de drenagem de águas 
residuais (furos e outras captações, assim como fossas 
séticas). 
A obrigação de ligação justifica-se como forma de 
garantir a qualidade da água consumida, o tratamento 
adequado dos efluentes e a gestão racional e sustentada 
dos recursos hídricos. A essa obrigação de ligação 
corresponde um dever da Entidade Gestora de 
promoverem a cobertura tendencialmente universal do 
território com redes públicas de água e saneamento. 
O incumprimento da obrigação de ligação constitui 
contraordenação punível com coima.



A utilização de fossas séticas só é permitida em locais onde não exista uma rede 
pública de saneamento a pelo menos 20 metros do limite da propriedade. A 
falta de limpeza das fossas pode provocar diversos problemas resultantes da 
acumulação de iodo e resíduos: 

Transbordo da fossa, provocando a exalação de maus odores e originar o aparecimento de pragas, 
colocando em causa a saúde pública; 
Regresso do esgoto para o interior da habitação; 
Contaminação do solo e dos lençóis freáticos, incluindo as captações de água para consumo humano. O 
consumo de água contaminada está na origem de problemas para a saúde (diarreias, problemas de pele, 
hepatite A, entre outros). 

As medidas que entraram em funcionamento em todos os municípios sobre limpezas de fossas, transporte e 
tratamento de águas residuais resultam do enquadramento legal vigente e das recomendações da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) no sentido das entidades gestoras garantirem a 
segurança dos procedimentos e a proteção ambiental e sanitária das populações e dos recursos naturais 
conforme define o Decreto-Lei 194/2009. 
As lamas e efluentes devem ser removidas sempre que o seu nível distar menos de 30 cm da parte inferior do 
septo junto da saída da fossa e o serviço de limpeza é executado no prazo máximo de oito dias após a 
solicitação pelo utilizador. 
Pode solicitar este serviço num dos balcões de atendimento da ABMG, no horário 9h-13H e 14h-16h, ou 
preencher e assinar o formulário existente no site www.abmg.pt e remeter para o email geral@abmg.pt.
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