Associação de Municípios para o Sistema Intermunicipal de Águas Residuais
Carregal Do Sal | Santa Comba Dão | Tábua | Tondela

A AINTAR - Associação de Municípios para o Sistema Intermunicipal de Águas Residuais de
Carregal Do Sal, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela é uma associação de Municípios a quem
cumpre a prossecução das atribuições dos municípios associados no domínio do saneamento de
águas residuais e ainda das alterações climáticas.
A AINTAR é, assim, a entidade titular e a entidade gestora dos sistemas de saneamento de águas
residuais no território dos municípios associados e, como tal, responsável pela provisão do serviço de
recolha, transporte e tratamento das águas residuais aos cidadãos dos municípios associados.
A AINTAR é uma pessoa coletiva de direito público e de fins específicos constituída nos termos da
Lei nº 73/2013 de 12 de setembro, integralmente detida pelos Municípios.
A agregação dos quatro municípios fundadores na parceria que a AINTAR concretiza é um projeto
estruturante para o futuro da gestão conjunta do saneamento de águas residuais nos quatro municípios
agregados e os seus mais de 56 mil habitantes. É uma alteração de paradigma, a transição de um
modelo de governança baseado em sistemas isolados e dispersos, com lógicas de gestão individuais
e pouco comunicantes, para um modelo de gestão integrada e intercomunicante, com benefícios
impactantes na modernização e ampliação de sistemas de tratamento e redes de transporte bem
como nos novos desafios do reaproveitamento de águas residuais num contexto de escassez de água,
do aumento da eficiência energética, do reforço do papel das energias renováveis na gestão das águas
residuais e na proteção dos recursos hídricos e dos ecossistemas.
A escala proporcionada pela agregação dos quatro municípios é um elemento-chave para a eficiência
da gestão, para o reforço da capacidade de investimento, para o reforço da acessibilidade das
populações aos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, para proteção da acessibilidade
económica das famílias e empresas ao serviço de saneamento de águas residuais e para a proteção e
fomento da qualidade de vida e do desenvolvimento humano e económico sustentável.
A AINTAR cobre uma área de perto de 800 quilómetros quadrados, com mais de 56 mil habitantes.
Conta neste momento com investimentos na ampliação e modernização de redes e estações de
tratamento de águas residuais repartidos pelo território dos quatro municípios com um valor global
superior a 6 milhões de euros, apoiados pelo Fundo de Coesão da União Europeia através do Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos do Acordo de Parceria Portugal 2020.

CARREGAL DO SAL

RESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE CARREGAL DO SAL
SUBSISTEMA DE PAPÍZIOS

922.181,73 €
SANTA COMBA DÃO

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, SAR - PINHEIRO DE ÁZERE

782.753,24 €

SISTEMA DE VILA POUCA, CASAL BOM SAR - VILA POUCA

414.028,02 €
TÁBUA

FECHO DA REDE DE DRENAGEM DOS AGLOMERADOS DE VENDA DA ESPERANÇA,
BALOCAS E VALONGO SAR - VILA CHÃ

1.211.566,45 €

REDEFINIÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA ETAR DE TOURIZ

340.521,58 €
TONDELA

REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA TONDELA NORTE

2.770.902,83 €

A constituição da AINTAR foi aprovada pelos Executivos das Câmaras Municipais e pelas
Assembleias Municipais dos quatro municípios associados, o que reflete a convicção do espírito de
parceria consubstanciado na agregação.
Os órgãos sociais da AINTAR são a Assembleia Intermunicipal e a Direção, compostos pelos
presidentes de Câmara de cada um dos quatro municípios associados, e ainda o órgão de fiscalização.
De acordo com os seus estatutos, o exercício das atribuições da AINTAR na qualidade de entidade
gestora dos sistemas de saneamento de águas residuais dos municípios de Carregal Do Sal, Santa
Comba Dão, Tábua e Tondela iniciou-se a 1 de novembro de 2022, incluindo a realização de todas
as atividades necessárias à sua capacitação, dotação dos meios necessários e preparação para a
prossecução das suas atribuições.
O novo tarifário do serviço de gestão de águas residuais, aprovado no contexto da AINTAR reflete
três preocupações fundamentais: (i) sustentabilidade económico-financeira do serviço prestado,
(ii) proteção da acessibilidade económica dos utilizadores e (iii) proteção dos utilizadores mais
vulneráveis.

Na comparação do custo médio* do serviço de saneamento de águas residuais entre a AINTAR e os
concelhos adjacentes ao seu território, a tarifa da AINTAR é inferior à maioria dos municípios e à
média dos mesmos.

* valor estimado para um consumo médio de 120m3 anuais

Os utilizadores mais vulneráveis são protegidos pela aplicação de um tarifário social abrangente
que contempla os beneficiários de um conjunto de prestações sociais, as famílias numerosas e os
utilizadores com rendimentos médios familiares mais reduzidos.
A AINTAR conta já com um plano de Investimentos futuros que pretende levar a cabo a curto médio prazo e que será mais um forte contributo para o objetivo final de incrementar a qualidade e a
abrangência do serviço de saneamento de águas residuais prestado a todos os munícipes.

Os municípios, como forma de apoio aos munícipes e à AINTAR, disponibilizarão o acompanhamento
necessário ao esclarecimento de todas as dúvidas que possam surgir no processo de transição plena
das responsabilidades das atividades de gestão de águas residuais entre os municípios e a AINTAR.
Poderá contar também com o apoio direto da AINTAR através dos meios que estão agora a ser
divulgados, nomeadamente através do email geral@aintar.pt.

