
Para mais esclarecimentos, informamos que a
reunião de obra se realizará todas as terças-feiras
da parte da manhã, bem como poderá contactar o
Setor de Projetos e Empreitadas da Esposende
Ambiente na sede da empresa, sita na Travessa
Conde de Agrolongo, n.º 10 – Esposende, ou
através do Telefone 253 969 380.

SANEAMENTO BÁSICO NA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

PALMEIRA DE FARO E 
CURVOS - RUA DE VILAR

A SUA QUALIDADE DE VIDA 
É O NOSSO DESAFIO

pelo que solicitamos toda a sua compreensão, 
prometendo ser o mais céleres possível.
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Telefone: 253 969 380
Prevenção domiciliária: 968 042 328

Avarias: 253 969 388
E-mail: geral@esposendeambiente.pt 



2. Com a instalação da caixa intercetora na rua,
será ainda colocada uma pequena ponta de tubo
para o interior da sua propriedade, para que
futuramente possa fazer a ligação da sua rede
interna.

Assim, solicitamos a sua atenção para a localização da
referida ponta de tubo, no final da qual executará uma
caixa, no interior da sua propriedade.

3. Não poderá ligar águas de origem pluvial à
rede de saneamento.

A separação das redes é fundamental, na medida em
que a água pluvial não necessita de tratamento,
sendo descarregada diretamente em linhas de água
naturais. Para o efeito deverão executar rede predial
para encaminhar as águas pluviais para a rede
pública, que também está a ser executada.

Não podemos deixar ainda de alertar para os
incómodos que a obra irá causar na sua rotina
e na acessibilidade à sua habitação.

Por regra, será garantida a manutenção de toda a
acessibilidade pedonal nos períodos diurno e noturno.

Sempre que, por razões técnicas e de segurança, a
acessibilidade automóvel não seja possível,
solicitamos a sua compreensão.

Caso tenha alguma rotina, que torne estritamente
necessária a acessibilidade de viaturas no período
diurno, queira, por favor, alertar os técnicos da
Esposende Ambiente.

Os trabalhos desenvolver-se-ão no período diurno
entre as 8h00m e as 17h30m, com pausa para o
almoço entre as 12h00m e as 13h00m.

1. Para recolha da água residual doméstica
produzida em sua casa, será instalada uma
caixa intercetora, junto à fachada da sua
habitação ou ao muro de vedação da sua
propriedade.

Deve transmitir aos técnicos da Esposende Ambiente,
aos técnicos da empresa ou aos seus trabalhadores, o
local que mais lhe convém para a instalação da caixa
intercetora, bem como a profundidade da mesma.
As caixas têm uma profundidade média de 1 metro,
pelo que solicitamos que verifique se essa
profundidade é suficiente para drenar todo o efluente
produzido em sua casa ou se necessita de uma
profundidade superior.
É crucial que as informações sejam transmitidas antes
da passagem das máquinas pela frente da sua casa.

Caro(a) Munícipe,

A Esposende Ambiente, EM, muito em breve irá dar
início aos trabalhos da Empreitada de “Saneamento
Básico na União das Freguesias de Palmeira de Faro e
Curvos - Rua de Vilar”, procederá à instalação de rede
de saneamento na Rua de Vilar.

Algumas das decisões em obra dependem da sua
colaboração.

Assim, informamos que:


